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Wstęp

Systemy wymiany informacji kredytowej wpisały się w architekturę instytucjonalną rozwiniętej 

gospodarki rynkowej, zajmując stałą i bardzo istotną pozycję. Wynika ona z powiązania rejestrów 

kredytowych i możliwości skorzystania z ich baz danych z głównym czynnikiem determinującym 

działalność bankową – oceną, a w dalszej konsekwencji poziomem ryzyka. Dotyczy to zarówno 

ujęcia w skali mikro, czyli w odniesieniu do poszczególnych banków, ale również w skali makro, 

czyli ryzyka systemowego. W świetle ostatniego kryzysu finansowego, zwłaszcza ten drugi aspekt 

stał się jeszcze bardziej wyrazisty. Stąd też na znaczenie systemów wymiany informacji zwrócili 

uwagę regulatorzy, zarówno międzynarodowi (np. Komitet Bazylejski), jak i narodowi – w przy-

padku Polski Komisja Nadzoru Finansowego. Świadczą o tym i te starsze, ale przede wszystkim 

te najnowsze regulacje (np. Bazylea II i III, Rekomendacja T, czy znowelizowana Rekomendacja J). 

Ważniejsze wydaje się jednak wyrażane przekonanie tych gremiów do tego, jak istotną wagę ma 

dostęp do zewnętrznych baz danych, które zaobserwować można również w prezentowanych 

publicznie poglądach czy działaniach nieformalnych regulatorów czy nadzorców (czasami bar-

dziej skutecznych niż nowe akty normatywne). 

Niezależnie od roli systemów wymiany informacji w procesach zarządzania ryzykiem w bankach, 

wpływają one również na budowanie „kultury kredytowej”1. W  jej ramach kształtuje się nawy-

ki i zachowania, w pierwszej kolejności kredytobiorców, ale i kredytodawców. Rozszerzająca się 

świadomość, że skutki nieodpowiedniego postępowania (włącznie z świadomym oszukiwaniem 

banków czy innych instytucji finansowych) mogą mieć, i z reguły mają, konsekwencje o długoter-

minowym charakterze. Z drugiej strony pożyczkodawcy przekonali się, że zachowanie informacji 

kredytowej o klientach tylko do swojej wiadomości może być wysoce destruktywne dla samego 

sektora bankowego. Świadczyć o tym może przykład pojawienia się ostatnio szeroko dyskuto-

wanego, groźnego zjawiska nadmiernego zadłużenia poważnej grupy kredytobiorców. Właśnie 

systemy wymiany informacji pozwalają na redukowanie chociaż w części asymetrii informacyjnej 

pomiędzy tymi, którzy aplikują o kredyty, a tymi którzy ich udzielają i vice versa. W ten sposób 

poprawia się nie tylko jakość portfeli kredytowych banków, ale sprzyja to unikaniu ryzyka o cha-

rakterze systemowym, a idąc dalej prawidłowej alokacji środków finansowych w skali całej gospo-

darki. Aby tak się działo musi być spełnionych szereg warunków, takich jak jakość posiadanych 

informacji, ich poprawność, adekwatność do rzeczywistości, a zatem i szybkość odzwierciedlania 

zmian, kompletność, dostępność etc. Niesie to ze sobą określone wymogi technologiczne, nie-

łatwe do przestrzegania zwłaszcza mając na uwadze znaczną liczbę uczestników tejże wymiany 

(głównie dostarczycieli danych), nie abstrahując od wrażliwości przetwarzanych informacji.

1.  M. G. Girault, J. Hwang, Public Credit Registries as a Tool for Bank Regulation and Supervision Policy, Research Working Paper 5489, World Bank, Washington, 
December 2010, s.3.
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Mając na uwadze powyższe okoliczności powstała koncepcja dokonania kompleksowej prezen-

tacji systemu wymiany informacji kredytowej w Polsce na tle doświadczeń europejskich. Intencją 

autorów jest zapoznanie czytelników z historią i stanem obecnym, ale również pokazanie prob-

lemów wiążących się z tym zagadnieniem oraz stających przed nami wyzwań. Dzieje się to przy 

dobrej okazji, ze względu na obchodzone w tym roku 15-lecie Biura Informacji Kredytowej S.A. 

Jest to instytucja, której efekty działania poznajemy prawie codziennie zarówno ze strony banków 

czy SKOK-ów, jak i klientów zainteresowanych zaciągnięciem kredytu, formułując na tej podsta-

wie nasze subiektywne opinie. Dlatego też warto w tej sytuacji sięgnąć po zewnętrzne, bardziej 

obiektywne spojrzenie, jakim z pewnością mogą być wieloletnie badania prowadzone przez TNS 

Pentor w sektorze bankowym2, a z jeszcze większego dystansu – oceny organizacji międzynaro-

dowych takich, jak Bank Światowy, który systematycznie analizuje rozwój i funkcjonowanie syste-

mów wymiany informacji kredytowej w ponad 180 krajach3. W jednym i drugim przypadku opinie 

te są wysoce pozytywne. Niewątpliwie dobra kondycja polskiego sektora bankowego mimo zawi-

rowań obecnego kryzysu finansowego w pewnej części wynika z naszych osiągnięć w dziedzinie 

rozwoju systemu wymiany informacji kredytowej w Polsce, a w szczególności roli BIK.

Krzysztof Markowski, Lech Kurkliński

2.  Zobacz: „Monitor Bankowy” 01/2012, TNS Pentor, s.6.
3.  Doing Business 2012, Doing business In a more transparent Word. Economy Profile: Poland, World Bank, IFC, Washington, DC, 2011. 
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/POL.pdf
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Rozdział I  |  Krzysztof Markowski 

Cele, funkcje i dylematy funkcjonowania systemów wymiany 
informacji kredytowej 

1.1.  Wstęp

Informacja odgrywała zawsze kluczową rolę w  działalności gospodarczej. Bez dysponowania 

informacją trudno sobie wyobrazić proces podejmowania decyzji. Byłby on wówczas przypad-

kowy, poddany „ślepemu” losowi. Ten kto posiada informację, której inni uczestnicy rynku nie 

mają, uzyskuje przewagę konkurencyjną, co może przekładać się na osiąganie lepszych wyników 

finansowych. Realizuje wówczas swoistą „rentę informacyjną” wynikającą z dostępu do unikalnej 

wiedzy (informacji). Wiarygodna informacja o kontrahentach czy klientach pozwala na ogranicze-

nia ryzyka podejmowanych decyzji. Pozwala lepiej dostosować produkt i jego cenę do potrzeb 

i  możliwości kontrahentów.

Mimo, iż posiadanie unikalnej informacji przez pojedynczego uczestnika rynku daje mu oczywistą 

przewagę konkurencyjną to, zwłaszcza w sektorze bankowym, obserwujemy dynamiczny rozwój 

systemów wymiany informacji, które obejmują wszystkie lub prawie wszystkie podmioty działają-

ce na danym rynku. Przykładem mogą być systemy wymiany informacji kredytowej obsługiwane 

przez rejestry kredytowe czy systemy wymiany danych „antyfraudowych”. Na podstawie analizy 

współczesnych systemów finansowych można skonstatować, iż systemy wymiany informacji kre-

dytowej, obsługiwane przez różnego rodzaju rejestry kredytowe, są zasadniczymi elementami 

infrastruktury systemu finansowego4. Bez sprawnie działających rejestrów kredytowych trudno 

sobie wyobrazić proces kredytowania, zwłaszcza klienta masowego – konsumenta, którego stan-

dard obsługi narzuca bardzo krótkie terminy na podjęcie decyzji kredytowej. Rejestry kredyto-

we funkcjonują praktycznie biorąc w większości państw niezależnie od wielkości gospodarki czy 

stopnia rozwoju gospodarczego5. 

Powstaje zatem pytanie: co powoduje, że banki i inne instytucje finansowe decydują się zrezygno-

wać z korzyści wynikających z „renty informacyjnej” na rzecz uczestniczenia w systemach wymia-

ny informacji kredytowej? Co sprawia, że rejestry kredytowe odgrywają tak ważną rolę w rozwoju 

rynku kredytowego?

4.  W opracowaniu firmy McKinsey&Company stwierdza się wprost: „Rejestry kredytowe są podstawowymi elementami infrastruktury finansowej kraju: zwięk-
szają dostępność do kredytu; wspierają odpowiedzialne kredytowani i ograniczają straty na kredytach; wzmacniają nadzór bankowy w procesie monitorowania 
ryzyk systemowych”. Zobacz: The national credit bureau: A key enabler of financial infrastructure and lending in developing economies, McKinsey Working Papers on 
Risk, Number 14, December 2009, s. 4.
5. Sprawom tym poświęca bardzo dużo uwagi Bank Światowy, realizując poprzez IFC specjalny program wspierający rozwój rejestrów kredytowych i wymianę 
informacji kredytowej (Global Credit Bureau Program/Global Credit Reporting Program).
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1.2.  Cele, funkcje i znaczenie 

Odpowiedź na te pytania zawarta jest w  bogatej literaturze poświęconej rejestrom kredyto-

wym i systemom wymiany informacji kredytowej. Przykładowo można przytoczyć interesujące 

i  wszechstronne badania przeprowadzone przez włoskich ekonomistów Tullio Jappelli i Marco 

Pagano6. Analizy na ten temat zawierają również publikacje Banku Światowego, między innymi 

z serii „Doing Business”7, a także niezwykle ważne opracowanie przygotowane przez Grupę Robo-

czą działającą pod auspicjami Banku Światowego pt. „General Principles for Credit Reporting”8. 

Ciekawe spostrzeżenia można znaleźć także w dokumentach Komisji Europejskiej, np. w opub-

likowanym na początku roku 2007 przeglądzie sytuacji w  sektorze bankowości detalicznej9, 

czy w raporcie opublikowanym w 2009 roku Grupy Ekspertów ds. Historii Kredytowych, powoła-

nej przez Komisję Europejską10.

W większości tych publikacji wskazuje się na następujące podstawowe korzyści z funkcjonowania 

systemów wymiany informacji kredytowej. Systemy wymiany informacji kredytowej pozwalają 

na: 

a) Pogłębienie wiedzy banków na temat pożyczkobiorców i ograniczenie ryzyka nietrafio-

nej decyzji kredytowej. W  konsekwencji wpływają na poprawę jakości portfela kredytowego 

i obniżenie skali strat.

b) Ograniczenie „asymetrii informacyjnej” pomiędzy kredytodawcą i  kredytobiorcą oraz 

redukcję „renty informacyjnej” uzyskiwanej przez banki. Wymiana informacji pozwala 

wyrównać pozycję informacyjną banku i klienta banku. Ogranicza także swoistą przewagę infor-

macyjną banku, który dostarcza informacji, nad innymi uczestnikami rynku, wzmacnia konku-

rencję na rynku, powoduje, że wszyscy uczestnicy podejmując decyzję i ustalając warunki kre-

dytowania dysponują tym samym zasobem informacyjnym. W efekcie prowadzi do zwiększenia 

rozmiarów akcji kredytowej i korzystniejszych warunków dostępu do kredytu.

c) Dyscyplinowanie pożyczkobiorców do obsługi długu. Wymiana informacji na temat nie 

wywiązywania się pożyczkobiorców ze zobowiązań w  istotny sposób wpływa na obsługę ich 

zadłużenia. Pożyczkobiorcy, obawiając się utraty reputacji i „odcięcia” od kredytu w przypadku 

„złej” historii kredytowej czy wyższych stóp procentowych związku z generowaniem podwyższo-

nego ryzyka, mobilizują się i unikają powstania zaległości w obsłudze długu.
6.  Zobacz np. T. Jappelli, M. Pagano, Role and Effects of Credit Information Sharing, Centre for Studies in Economics and Finance, Working Paper No. 136, April 
2005. T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing in Credit Markets: The European Experience, Centre for Studies in Economics and Finance, Working Paper No. 
35, March 2000. T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing Lending and Defaults: Cross-Country Evidence, Centre for Studies in Economics and Finance, Working 
Paper No. 22, May 1999. T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing in Credit Markets: A Survey, Centre for Studies in Economics and Finance, Working Paper No. 36, 
March 2000. T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing in Credit Markets, The Journal of Finance, Vol. XLVIII, No. 5, December 1993. T. Jappelli, Information Sharing 
and Credit Market Performance, ITCB Conference on Credit Bureaus and Credit Registers, Budapest, 2 April 2007.
7.  Doing Business in 2004: Understanding Regulation, The World Bank, Washington, D.C., 2004. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, The World 
Bank, Washington, D.C., 2005. Doing Business in 2006: Creating Jobs, The World Bank, Washington, D.C., 2006. Doing Business in 2007: How to reform, The World 
Bank, Washington, D.C., 2007. Doing Business 2012. Doing Business in a More Transparent World, Washington, D.C., 2011.
8.  General Principles for Credit Reporting, September, 2011.
9.  Report on the retail banking sector inquiry, European Commission, Directorate-General for Competition, 31 January 2007.
10.  Report of the Expert Group on Credit Histories, May 2009, DG Internal Market and Services, EC.
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d) Przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego zadłużenia. W przypadku braku wymiany informa-

cji zaciąganie kredytu w wielu instytucjach kredytowych mogłoby prowadzić do nadmiernego 

zadłużenia pożyczkobiorcy i w konsekwencji trudności w prawidłowej obsłudze długu. Wymiana 

informacji na temat istniejących zobowiązań kredytowych pozwala bankom ocenić rzeczywistą 

zdolność kredytową i stopień obciążenia klienta obsługą długu i pożyczać pieniądze tym klien-

tom, którzy będą w stanie zapewnić obsługę długu. W konsekwencji systemy wymiany informacji 

kredytowej i  rejestry kredytowe odgrywają niezwykle ważną społeczną rolę we wspieraniu 

odpowiedzialnego kredytowania (pozwalając na ocenę pełnej ekspozycji kredytowej i  ska-

li zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy) i  odpowiedzialnego pożyczania (uświadamiając 

potencjalnemu kredytobiorcy jako skalę zobowiązań). Są zatem bardzo ważnym instrumentem 

w walce z szkodliwym społecznie zjawiskiem – nadmiernym zadłużeniem.

Warto również podkreślić, iż wyniki badań wpływu wymiany informacji na efektywność funk-

cjonowania rynku kredytowego, przeprowadzone dla krajów będących w okresie transformacji 

(Europa Wschodnia i kraje byłego Związku Radzieckiego), potwierdzają wymienione wcześniej 

efekty oraz wskazują także na inne, specyficzne zależności11. Okazuje się, że wymiana informacji 

kredytowej zwiększa dostępność do kredytu oraz pozwala na obniżenie kosztu oferowa-

nego kredytu. Wzrost dostępności kredytu dotyczy w szczególności mniejszych firm i tych, które 

nie prowadzą rozbudowanej sprawozdawczości finansowej. W  takich przypadkach informacja 

o sposobie wywiązywania się ze zobowiązań kredytowych jest podstawowym źródłem wiedzy na 

temat wiarygodności biznesowej takiego podmiotu i stanowi dobry predytktor, który jest wyko-

rzystywany przy ocenie zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. 

W analizowanych opracowaniach wskazuje się także na makroekonomiczne efekty wymiany 

informacji. Okazuje się bowiem, że kraje, w których systemy wymiany informacji mają utrwaloną 

pozycję i szeroki zakres, charakteryzują się większym udziałem kredytów dla sektora prywatnego 

w relacji do GNP. 

Wymiana informacji wpływa także na dynamikę wzrostu gospodarczego. Pokazały to mię-

dzy innymi badania przeprowadzone przez włoski Instytut NOMISMA12, z których wynika, że ogra-

niczenie zakresu informacji podlegającej wymianie negatywnie oddziaływuje na kształtowanie 

się dynamiki PKB (pod wpływem kredytu konsumpcyjnego). Skala spadku zależała od stopnia 

ograniczeń w wymianie informacji. Brak informacji z umów, które wygasły powodował spadek 

PKB o 0,73%, brak wszelkich informacji pozytywnych – aż o 1,59%13.

11.  Zobacz M. Brown, T. Jappelli, M. Pagano: Information Sharing and Credit Market Performance: Firm-Level Evidence from Transition Countries, CSEF Working 
Paper No. 178, May 2007.
12.  Efekt ekonomiczny kredytu konsumpcyjnego we Włoszech. Synteza badań, Nomisma, Listopad 2003 (tłumaczenie z j. francuskiego).
13.  Analiza ta została wykonana na zlecenie jednego z włoskich biur kredytowych w związku z podejmowanymi próbami ograniczenia we Włoszech przez 
instytucje odpowiedzialne za ochronę danych osobowych zakresu gromadzonej i udostępnianej informacji na temat kredytobiorców. Podstawowa konkluzja 
wynikająca z tych badań wskazywała na redukcję dostępności do kredytu konsumpcyjnego w wyniku ograniczenia wymiany informacji kredytowej. Obniżenie 
kredytu konsumpcyjnego, poprzez spadek popytu, oddziaływało na obniżenie dynamiki procesów wzrostu.
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1.3.  Rejestry kredytowe – bogactwo w różnorodności

Rozwiązania przyjmowane w poszczególnych krajach odnośnie zasad funkcjonowania rejestrów 

kredytowych są bardzo zróżnicowane. To zróżnicowanie jest widoczne nie tylko w skali global-

nej – światowej, ale również w skali jednego kontynentu – Europy. Interesujące opracowanie na 

ten temat przygotowała w 2009 roku specjalna Grupa Ekspertów powołana przez Komisję Euro-

pejską14. Wartościową analizę europejskich rejestrów kredytowych, opublikowaną w roku 2011, 

opracował The European Credit Research Institute (ECRI) wspólnie z  Association of Consumer 

Credit Information Suppliers (ACCIS)15.  

Raporty te pokazują ogromne zróżnicowanie systemów wymiany informacji kredytowej funk-

cjonujących w poszczególnych krajach europejskich. Z punktu widzenia formy własności można 

wyróżnić publiczne rejestry kredytowe i  prywatne rejestry kredytowe (biura kredytowe), które 

gromadzą informację na temat konsumentów, jak i w części przypadków przedsiębiorców. W czę-

ści krajów rejestry publiczne i prywatne funkcjonują równolegle (np. Włochy). Są kraje – Francja 

i Belgia, w których działają tylko publiczne rejestry. I wreszcie w szeregu krajów są tylko rejestry 

prywatne (np. Wielka Brytania, Polska). Informacja zgromadzona w  tych rejestrach jest wyko-

rzystywana przez kredytodawców do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Informacja 

służy też do monitorowania ryzyka kredytowego związanego z  aktywnym portfelem kredyto-

wym. W niektórych krajach (np. Niemcy czy Wielka Brytania) informacje z rejestrów kredytowych 

(w zakresie zazwyczaj węższym aniżeli dla banków) są dostępne dla innych podmiotów (np. firm 

telekomunikacyjnych, świadczących usługi komunalne, domów wysyłkowych itp.), które sprze-

dają swoje usługi z odroczonym terminem płatności16. 

W Raporcie Grupy Ekspertów trafnie się wskazuje na podstawową zasadę systemów wymiany 

informacji kredytowej funkcjonujących w Europie, tj. zasadę wzajemności. Zasada ta jest nie-

zwykle prosta: warunkiem dostępu do informacji zgromadzonych w rejestrze kredytowym jest 

przekazywanie do wspólnej bazy danych informacji własnych. Przestrzeganie tej zasady jest 

warunkiem niezbędnym dla efektywnego funkcjonowania i  rozwoju systemów wymiany infor-

macji kredytowej. W zależności od typu rejestru (publiczny czy prywatny) zasada wzajemności 

wynika z obowiązujących regulacji prawnych albo z dostosowania się do zasad obowiązujących 

na podstawie podpisanych umów.

Oferta produktowa rejestrów kredytowych determinowana jest przede wszystkim uwarunko-

waniami prawnymi istniejącymi na danym rynku. Im bardziej restrykcyjne przepisy, zwłaszcza 

z zakresu ochrony danych osobowych czy dostępu do danych bankowych, tym mniejsze są moż-
14.  Report of the Expert Group on Credit Histories, May 2009, DG Internal Market and Services, EC.
15.  M. Rothemund, M. Gerhardt, The European Credit Information Landscape. An analysis of a survey of credit bureaus in Europe, ECRI Industry Survey, January 
2011.
16.  Jako czynniki, które wpływają na to zróżnicowanie, podaje się rozmiary i dojrzałość rynku kredytowego, uwarunkowania prawne, kulturowe, językowe itd.
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liwości kreowania szerokiej oferty produktowej. Przykładem rynku, na którym rejestry kredytowe 

mogą zaoferować wszechstronną gamę produktów jest rynek brytyjski. Działające na tym ryn-

ku trzy główne rejestry kredytowe: Experian, Equifax i Callcredit mają w swojej ofercie produkty 

adresowane zarówno do instytucji sektora finansowego, jak i podmiotów działających w innych 

sferach gospodarki; odpowiadające na zróżnicowane potrzeby informacyjne w zależności od fazy 

relacji z klientem. W szerokim zakresie zapewniają także dostęp do informacji dla konsumentów 

(m.in. przy pomocy rozwiązań internetowych), wypełniając w ten sposób postulat umożliwienia 

kontroli przez konsumentów danych na ich temat oraz oferując szereg ciekawych usług zwiększa-

jących bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i ochronę konsumenta przed ryzykiem transakcji 

fraudowych.

Rozwiązania przyjęte w Polsce w zakresie funkcjonowania rynku wymiany informacji kredytowej 

oraz szeroko pojętej informacji gospodarczej mają szereg unikalnych elementów w porównaniu 

z rozwiązaniami ukształtowanymi w innych krajach. Sektorem gospodarki, najbardziej aktywnym 

na rynku informacji jest sektor bankowy. W oparciu o przepisy Ustawy Prawo Bankowe (art. 105 

ust. 4 i  inne) działają rejestry kredytowe (m.in. Biuro Informacji Kredytowej S.A.), które groma-

dzą dane o zobowiązaniach kredytowych i historii spłat przekazywane przez banki uczestniczące 

w danym systemie wymiany informacji. Ze względu na fakt, iż dane te stanowią tajemnicę ban-

kową, krąg podmiotów, które mają do nich dostęp jest ograniczony i precyzyjnie zdefiniowany 

w przepisach prawa. Dane dotyczące konsumentów podlegają też ochronie na mocy przepisów 

Ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzupełnieniem rejestrów kredytowych są biura informacji gospodarczej (BIG), które działają 

w  oparciu o  odrębną podstawę prawną – Ustawę o  udostępnianiu informacji gospodarczych 

i wymianie danych gospodarczych (z dnia 9 kwietnia 2010 r.). Biura informacji gospodarczej są to 

podmioty, które gromadzą przede wszystkim informacje negatywne o nie wywiązywaniu się ze 

zobowiązań, które spełniają kryteria co do kwoty, okresu opóźnienia w spłacie określone w prze-

pisach Ustawy. Informacje te, zwane informacjami gospodarczymi, mogą przekazywać szeroko 

definiowani wierzyciele (nie tylko banki jak w przypadku rejestrów kredytowych, ale i podmioty 

z innych sektorów gospodarki). Podstawowym celem działania biur informacji gospodarczej 

jest wspomaganie procesu odzyskiwania należności i wzmacnianie dyscypliny płatniczej. 

Dlatego przed przekazaniem danych do BIG-u trzeba spełnić wymogi informacyjne wobec dłuż-

nika. Dlatego również po spłacie zaległego zobowiązania informacja o zaległości jest niezwłocz-

nie usuwana z bazy, gdyż osiągnięto cel pierwotny – odzyskanie należności. W przypadku biur 

informacji gospodarczej – w przeciwieństwie do rejestrów kredytowych – nie ma zastosowania 

zasada wzajemności. Dostęp do danych ma każdy podmiot zainteresowany, nie ma także obo-

wiązku przekazywania danych do bazy prowadzonej przez BIG17.
17.  W Polsce działają trzy biura informacji gospodarczej. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., powiązane z sektorem bankowym oraz dwa BIG-i i 
powiązane z firmami windykacyjnymi: Krajowy Rejestr Długów BIG SA i Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
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Promowanie i wspieranie rozwoju rejestrów kredytowych i systemów wymiany informacji kredy-

towej (pomoc w tworzeniu nowych rejestrów kredytowych w krajach, w których takich rejestrów 

jeszcze nie ma oraz wspieranie procesów modernizacji i unowocześnienia rejestrów już funkcjo-

nujących oraz wspieranie rozwoju systemów wymiany informacji kredytowej) jest przedmiotem 

szczególnego zainteresowania Banku Światowego i  jego agendy Międzynarodowej Korporacji 

Finansowej (IFC – International Finance Corporation). IFC ustanowiła Globalny Program Rozwoju 

Rejestrów Kredytowych (Global Credit Bureau Program, przekształcony w Global Credit Reporting 

Program) w celu przyspieszenia rozwoju prywatnych rejestrów kredytowych na rozwijających się 

rynkach oraz systemów wymiany informacji kredytowej. Pomoc w ramach tego programu obej-

muje zróżnicowane obszary np. zagadnienia prawne i regulacyjne, pomoc techniczną w urucho-

mieniu i rozwoju rejestru kredytowego czy nawet zaangażowanie kapitałowe18.

1.4.  Uwarunkowania budowy efektywnego systemu wymiany informacji

Budowa systemu wymiany informacji jest procesem długotrwałym, którego powodzenie zależy 

od spełnienia szeregu warunków. Do najważniejszych można zaliczyć:

- ustawodawstwo, umożliwiające gromadzenie i wymianę informacji bez nakładania nad-

miernych i nieuzasadnionych ograniczeń;

- wolę wymiany informacji i gotowość do ponoszenia z tego tytułu niezbędnych nakładów 

przez podmioty uczestniczące w życiu gospodarczym;

- uzgodnienie standardu i zakresu danych podlegających wymianie;

- dysponowanie danymi wysokiej jakości, co zdecydowanie obniża koszty funkcjonowania 

systemu wymiany informacji i decyduje o jego wiarygodności;

- dysponowanie efektywną technologią informatyczną pozwalającą na natychmiasto-

wy dostęp do danych drogą elektroniczną oraz przetwarzanie bardzo dużych wolumenów 

danych (Big Data).

Kluczowym warunkiem jest stworzenie właściwych podstaw prawnych umożliwiających powsta-

wanie prywatnych instytucji (biur, rejestrów) gromadzących i  udostępniających dane, w  tym 

informacje kredytowe, jak i pozwalających na dostęp do publicznych zasobów. 

Innym niezwykle ważnym warunkiem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę, jest 

wysoka jakość danych, które są gromadzone i udostępniane. O jakości danych rozstrzyga się już 

na samym początku, na etapie definiowania i uzgadniania zakresu i standardu danych. Na pod-

stawie doświadczenia można stwierdzić, iż jest to proces niezwykle praco- i czasochłonny, wyma-

gający ogromnej determinacji ze strony wszystkich uczestników budowy systemu wymiany infor-

18.  Zobacz: http://www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/Content/FinancialInfrastructure 
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macji19. Utrzymanie wysokiej jakości danych jest procesem ciągłym, w którym wykorzystuje się 

mechanizmy walidacji i weryfikacji danych oraz ich poprawiania. Należy pamiętać, że gospodar-

cze i społeczne koszty niskiej jakości danych są zawsze wysokie. Oznaczają bowiem ryzyko podję-

cia nieoptymalnych decyzji kredytowych; korygowanie danych jest kosztowne i wymaga znacz-

nego nakładu pracy; dane niskiej jakości podważają wiarygodność systemu wymiany informacji.

I wreszcie warunek dysponowania efektywną technologią informatyczną, która powinna umożli-

wić szybkie przetworzenie ogromnych baz danych oraz zapewnić wymagany sposób i czas dostę-

pu do informacji, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. W większości przypad-

ków, ze względu na technologię procesu oceny ryzyka (automatyzacja) oraz konieczność skraca-

nia czasu oceny wniosku kredytowego, wymagany jest natychmiastowy dostęp do danych drogą 

elektroniczną. Taki dostęp gwarantują biura kredytowe do własnych zasobów danych. Natomiast 

dostęp do zewnętrznych baz danych, w tym rejestrów publicznych, niejednokrotnie bywa ogra-

niczony ze względu na istniejące uwarunkowania prawne i technologiczne.

1.5.  Ewolucja systemów wymiany informacji kredytowej

Systemy wymiany informacji kredytowej istniejące w poszczególnych krajach ewoluują, podle-

gają zmianom. Zmiany te związane są z pojawianiem się nowych oczekiwań i potrzeb klientów, 

wprowadzaniem nowych rozwiązań prawnych i regulacji dotyczących funkcjonowania głównych 

uczestników rynku – tj. banków i  firm pożyczkowych, zmian w  przepisach dotyczących ochro-

ny danych osobowych. Nowe technologie informatyczne i  telekomunikacyjne też mają istotny 

wpływ na rozwój rejestrów kredytowych. 

Interesujące podejście do ewolucji systemów wymiany informacji możemy znaleźć w materiałach 

IFC20. Wskazuje się w nich na historyczne uwarunkowania powstania systemów wymiany informa-

cji, wymagania wynikające z wyzwań współczesnych oraz prawdopodobne zmiany w przyszłości. 

W przeszłości koncentrowano się przede wszystkim na gromadzeniu danych „negatywnych” 

świadczących o nie wywiązywaniu się ze zobowiązań kredytowych. Systemy oparte na danych 

negatywnych pełniły przede wszystkim funkcje „ostrzegawczo-represyjne”. Miały ostrzegać kre-

dytodawcę przez nierzetelnym dłużnikiem oraz utrudniając dostęp do kredytu wykluczać nierze-

telnych pożyczkobiorców z rynku kredytowego. Przykładem może być w warunkach Polski np. 

System Bankowy Rejestr, pierwszy system wymiany informacji kredytowej, w którym są groma-

dzone tylko dane negatywne. Systemy wymiany informacji zorientowane były na przeciwdziała-
19.  W przypadku rejestrów publicznych sprawy te są rozstrzygane ustawowo. Inaczej wygląda budowa systemu, opartego o instytucje prywatne czy tworzone-
go na zasadach uczestnictwa dobrowolnego.
20.  Zobacz T. Lythoge, Head of Financial Infrastructure, Global Credit Bureau Program IFC, Credit Information Sharing. The Global Outlook, Konferencja ACCIS, 
Dubrovnik, 9 June 2011.
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nie powstawaniu złych długów. Miały przynosić korzyści przede wszystkim instytucjom kredytu-

jącym i wspierać bezpieczeństwo systemu finansowego.

Ewolucja systemów wymiany informacji kredytowej prowadzi współcześnie do podkreślenia zna-

czenia i konieczności gromadzenia pełnych danych: oprócz danych negatywnych także danych 

pozytywnych. Dane pozytywne odgrywają bowiem niezwykle ważną rolę w procesie oceny zdol-

ności kredytowej, pozwalają na uchwycenie pełnej ekspozycji kredytowej. Pozytywna historia kre-

dytowa jest również ważnym „aktywem” kredytobiorcy i niejednokrotnie może być traktowana 

jako substytut zabezpieczenia majątkowego. Rośnie także znaczenie innych danych aniżeli dane 

kredytowe, tzw. danych nietradycyjnych lub alternatywnych, które pokazują wywiązywanie się 

ze zobowiązań płatniczych z tytułu usług komunalnych, telekomunikacyjnych, dostawy energii 

elektrycznej itp. W przypadku braku historii kredytowej dane „alternatywne” mogą być pomocne 

w ocenie wiarygodności płatniczej klienta i mogą być wykorzystane w procesie oceny zdolności 

i  wiarygodności kredytowej. Uwzględnianie w  rejestrach kredytowych informacji o  mikropod-

miotach i SME ułatwia dostęp tym podmiotom do oferty kredytowej banków i instytucji finanso-

wych, czyli włącza je do oficjalnego obiegu finansowego. Przeciwdziałanie nadmiernemu zadłu-

żeniu oraz wspieranie odpowiedzialnego pożyczania to kolejne ważne zadania, których realizacja 

powinna odbywać się przy udziale/wsparciu systemów wymiany informacji kredytowej.

Przyszłość, to zdecydowanie większe zainteresowanie opinii publicznej funkcjonowaniem syste-

mów wymiany informacji kredytowej. Wiąże się to z rosnącą rolą rejestrów kredytowych w pro-

cesie kredytowania i rosnącą świadomością konsumentów i przedsiębiorców znaczenia informa-

cji kredytowej – pozytywnej i negatywnej – w dostępie do finansowania kredytowego. W kon-

sekwencji to konsumenci i przedsiębiorcy będą zmierzali do posiadania większego wpływu na 

funkcjonowanie tych systemów, na kontrolę informacji, która jest przetwarzania przez rejestry 

kredytowe. Rozwój powszechnego dostępu, przy pomocy rozwiązań internetowych, ewolucja 

przepisów związanych z ochroną danych osobowych, w kierunku zapewnienia bezpośredniego 

dostępu konsumentów do danych, które są na ich temat zgromadzone, będzie niewątpliwie pro-

wadziła do zmiany modelu zarządzania danych i ich udostępniania.
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Rozdział II |  Agnieszka Marzec

Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju systemów wymiany informacji 
kredytowej

2.1. Prawne podstawy działalności rejestrów kredytowych 
2.1.1. Wstęp

Rejestry kredytowe, zwane również biurami kredytowymi (credit bureau) lub agencjami informa-

cji kredytowej (credit refrence agency) działają we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz 

w  wielu innych krajach Europy i  świata. Głównym celem ich działalności jest najogólniej rzecz 

ujmując: wspomaganie kredytodawców w podejmowaniu prawidłowych (bezpiecznych) decy-

zji kredytowych. Odbywa się to poprzez udostępnianie kredytodawcom informacji o zobowią-

zaniach kredytowych potencjalnych kredytobiorców i  ich dotychczasowej historii kredytowej 

(informacja o spłacalności). Rejestry kredytowe stanowią narzędzie do przeciwdziałania zjawisku 

asymetrii informacji i  tzw. moralnego hazardu pomiędzy kredytodawcami  a kredytobiorcami. 

Chodzi o to, aby kredytodawcy podejmując decyzje kredytowe nie polegali wyłącznie na subiek-

tywnej informacji przekazanej przez potencjalnego kredytobiorcę, ale aby mogli skonfronto-

wać te informacje z  obiektywną informacją na temat jego dotychczasowej historii kredytowej 

pochodzącej z neutralnego rejestru kredytowego. W zależności od wielu czynników charaktery-

stycznych dla danego państwa, w którym działa rejestr kredytowy, takich jak: wielkość rejestru 

(jako firmy), system właścicielski (prywatny lub państwowy), jego pozycja na rynku krajowym, 

regulacje prawne oraz rodzaj umów zawartych z kredytodawcami (dostarczycielami i odbiorcami 

informacji), zakres jego działania, a przede wszystkim zasób informacji, jaki może zbierać i udo-

stępniać kredytodawcom różni się. Większość rejestrów kredytowych w  Europie (zazwyczaj te 

z dłuższą historią działania) udostępnia bardzo szeroki zasób informacji o kredytobiorcach, w tym 

informacje o bieżących i historycznych zobowiązaniach, zarówno o tych nieprawidłowo obsługi-

wanych (informacje negatywne), jak i tych obsługiwanych prawidłowo (informacje pozytywne)21, 

inne ograniczają się wyłącznie do przekazywania informacji o niespłaconych zobowiązaniach22. 

W zależności od ukształtowanej tradycji danego rynku, ale przede wszystkim z uwagi na obowią-

zujące regulacje prawne oraz system właścicielski, krąg dostawców, jak i odbiorców informacji 

z rejestrów kredytowych jest bardzo różny: poczynając od wyłącznie podmiotów z sektora ban-

kowego (np. Polska, Belgia, Austria, Czechy, Szwecja) do szerokiego kręgu odbiorców z  innych 

sektorów gospodarki, w tym np. firm telekomunikacyjnych (np. Niemcy, Dania, Finlandia, Islandia, 

21.  Polska, Austria, Czechy, Grecja, Włochy, Holandia, Węgry, Belgia, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania, Rosja, Chorwacja, Szwecja, Turcja źródło: ACCIS (As-
sociation of Consumer Credit Information Suppliers) badanie 2010. 
22.  Hiszpania, Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania - źródło: ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers) badanie 2010. 
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Hiszpania, Wielka Brytania). 

W większości krajów europejskich działają zarówno prywatne, jak i publiczne rejestry kredytowe 

(np. Włochy, Niemcy), w innych, jak np. we Francji i Belgii działają tylko publiczne rejestry kredy-

towe (prowadzone przez bank narodowy), wreszcie są takie kraje, jak np. Wielka Brytania, gdzie 

działają wyłącznie prywatne rejestry kredytowe. Jedynie w Luxemburgu nie ma rejestru kredyto-

wego23. 

Początki wymiany informacji o kredytobiorcach sięgają XIX w. kiedy to pierwsi hurtownicy zaczęli 

wymieniać się między sobą informacją o odbiorcach swoich towarów. To oni właśnie zorganizo-

wali się w związki hurtowników, a następnie tworzyli małe centra wymiany informacji. W Europie 

pierwszy prywatny rejestr kredytowy powstał w Szwecji w 1890 r., a pierwszy państwowy (pub-

liczny) rejestr kredytowy powstał w 1934 r. w Niemczech24.

2.1.2. Regulacje prawne wspólne dla rejestrów kredytowych państw Unii Europejskiej 

Z uwagi na to, że rejestry kredytowe gromadzą dane osobowe kredytobiorców w pełni podlegają 

przepisom Dyrektywy 1995/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i  swobodnego przepływu tych danych, z  uwzględnieniem specyfiki ustaw 

krajowych w tej dziedzinie. 

Inne wspólne regulacje prawne w ramach UE, to:

•	 Dyrektywa	2008/48/WE	w sprawie	umów	o kredyt	konsumencki,	określająca	warunki	dostę-

pu kredytodawców konsumenckich do zewnętrznych baz danych służących ocenie zdolno-

ści kredytowej,

•	 Dyrektywa	2006/48/WE	w sprawie	podejmowania	 i prowadzenia	działalności	przez	 insty-

tucje kredytowe oraz Dyrektywa 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej przed-

siębiorstw inwestycyjnych i  instytucji kredytowych – określające m.in. długości okresów 

przechowywania danych kredytowych dla potrzeb budowy modeli służących ocenie ryzyka 

kredytowego.

Działalność rejestrów kredytowych musi być nadto zgodna z szeregiem szczególnych przepisów 

krajowych, takich jak: prawo ochrony konsumentów, prawo bankowe, prawo ubezpieczeń, itp.

W niektórych krajach takich jak Belgia, Holandia, Szwecja, Polska – działalność rejestrów kredyto-

wych podlega osobnej regulacji, w innych krajach, takich, jak Wielka Brytania czy Włochy działal-

ność ta, poza przepisami powszechnie obowiązującymi, podlega jedynie branżowym przepisom, 

tzw. Kodeksom Dobrych Praktyk, które często są wydawane przez organy ochrony danych osobo-

wych (Włochy)25 lub z tymi organami uzgadniane.

23.  Raport Grupy Ekspertów ds. Historii Kredytowej (Expert Group on Credit History) Maj 2009 r. 
24.  Ibid.
25.  Badanie ACCIS 2010 r.
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2.1.3.  Podstawy prawne działalności rejestrów kredytowych w Polsce 

2.1.3.1. Rejestry kredytowe służące ocenie zdolności kredytowej

W Polsce podstawą tworzenia rejestrów kredytowych jest art. 105 ust.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe dalej: „Prawo bankowe”26. Zgodnie z tym przepisem banki mogą, wspól-

nie z  bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, 

przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są 

potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem 

metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji stanowią-

cych tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udziela-

niem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

3) instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbęd-

nym do oceny ryzyka kredytowego konsumenta, o którym mowa w art. 9 Ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Założycielami i właścicielami rejestru kredytowego w Polsce mogą być tylko banki i bankowe izby 

gospodarcze. Prawo nie precyzuje formy prawnej, w jakiej zorganizowany może być rejestr kre-

dytowy. Zatem decyzję w tym przedmiocie podejmują właściciele. 

Obecnie w  Polsce działają dwie instytucje utworzone w  oparciu o  przywołany wyżej przepis 

Prawa bankowego, tj. Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) oraz prowadzony przez Związek 

Banków Polskich („ZBP”) System Bankowy Rejestr. Obydwa te rejestry gromadzą informacje sta-

nowiące tajemnicę bankową (w rozumieniu art. 104.ust.3 Prawa bankowego). O  ile jednak BIK 

gromadzi i  udostępnia zarówno dane pozytywne, jak i  negatywne dotyczące kredytobiorców, 

o tyle ZBP gromadzi i udostępnia wyłącznie informacje dotyczące klientów nie wywiązujących 

się ze swych zobowiązań wobec banków (informacje negatywne) i tylko, gdy łączna kwota zobo-

wiązań przekracza 200 zł, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od 

co najmniej 60 dni. 

W zbiorze BIK znajdują się informacje o  aktualnych (czynnych) zobowiązaniach kredytowych 

kredytobiorców wobec banków i instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, 

jak również o zobowiązaniach historycznych, wygasłych (rachunkach zamkniętych). BIK przetwa-

rza zarówno informacje o  rachunkach obsługiwanych prawidłowo, tzw. informacje pozytywne 

(ponad 90% takich informacji), jak i  rachunkach obsługiwanych nieprawidłowo, tzw. informa-

26.  Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

19

cje negatywne. W zbiorze BIK znajduje się ponad 94 mln. rachunków pochodzących z banków 

komercyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK-ów) oraz z ponad 500 

banków spółdzielczych27. Jest to najbardziej kompletna (informacje pozytywne i  negatywne) 

baza danych służąca ocenie zdolności kredytowej. 

BIK przetwarza informacje stanowiące tajemnicę bankową w celu wykonywania przez banki czyn-

ności bankowych, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Infor-

macje pozytywne i negatywne na temat rachunków otwartych przetwarzane są przez cały czas 

trwania umowy kredytowej. Po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego (zamknięciu rachunku) 

BIK może przetwarzać informacje dotyczące tego zobowiązania na następujących zasadach:

•	 jeśli	 chodzi	o  rachunki	obsługiwane	prawidłowo	–	niezbędna	 jest	pisemna	zgoda	osoby,	

której te informacje dotyczą na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania (art. 

105a ust. 2 Prawa bankowego) - w praktyce zgoda taka udzielana jest w banku przy doko-

nywaniu czynności bankowej. Zgoda może być udzielona na czas nieokreślony lub na czas 

wskazany przez klienta w upoważnieniu. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

•	 jeśli	zaś	chodzi	o  rachunki	obsługiwane	nieprawidłowo	(zaległości	w spłacie,	windykacja,	

itp.) - to informacja o takich rachunkach może być przetwarzana przez banki i BIK po wygaś-

nięciu zobowiązania bez zgody klienta przez okres nie dłuższy niż 5 lat, o ile spełnione są 

następujące warunki (art. 105a ust.3 Prawa bankowego): 

- nastąpiło opóźnienie w spłacie zobowiązania przekraczające 60 dni oraz 

- upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarza-

nia danych po wygaśnięciu zobowiązania bez jego zgody. 

2.1.3.2. Biura informacji gospodarczej – rejestry służące ocenie wiarygodności płatniczej

Biura informacji gospodarczej działają w Polsce od 2003 r. jako rejestry zawierające informacje 

o niespłaconych zobowiązaniach wobec różnego rodzaju wierzycieli, z różnych sektorów gospo-

darki, z wyłączeniem wierzytelności publicznoprawnych. Podstawą prawną ich działalności jest 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych28. Biura informacji gospodarczej gromadzą głównie informacje negatywne, tj. 

dotyczące niespłaconych zobowiązań oraz nie zawierają historii płatniczej dłużnika, gdyż co do 

zasady po spłacie zaległego zobowiązania dane usuwane są z biura. Stąd też stanowią jedynie 

subsydiarne źródło informacji przy ocenie zdolności kredytowej dla podmiotów takich jak banki. 

Celem ich utworzenia była przede wszystkim - likwidacja tzw. „zatorów płatniczych” w gospodar-

ce, wsparcie przedsiębiorców w procesie windykacji należności oraz stworzenie właściwych ram 

prawnych udostępniania informacji o  zwłoce w  wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przez 

przedsiębiorców i konsumentów, przy jednoczesnym poszanowaniu słusznych praw konsumen-
27.  Dane własne BIK S.A.
28. Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427.
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tów,  a w  szczególności poprzez zapewnienie, iż spłata zaległości powodować będzie natych-

miastowe usuwanie danych dłużnika ze zbioru biura informacji gospodarczej. Biura informacji 

gospodarczej w Polsce stanowią inną formę organizacyjną przewidzianą jako odrębne od reje-

strów kredytowych (udostępniających pełne informacje z sektora bankowego) źródło udostęp-

niania informacji o niespłaconych zobowiązaniach podmiotom z różnych sektorów gospodarki. 

Podobnie ma to miejsce w niektórych innych krajach Europy, gdzie stosowane są różne reżimy 

udostępniania informacji pochodzących z sektora bankowego i pozabankowego. 

Informacje o niespłaconych zobowiązaniach (zwane w Ustawie „informacjami gospodarczymi”) 

dłużnika będącego konsumentem mogą być przekazane przez wierzyciela do biura informacji 

gospodarczej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w  związku z  określonym stosunkiem prawnym, w  szczególności 

z tytułu umowy o kredyt konsumencki, oraz umów, o których mowa w art. 187 1 Ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego29;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzycie-

la wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręcze-

nia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany 

przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miej-

sca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o  zamiarze przekazania 

danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W przypadku dłużników niebędących konsumentami informacje gospodarcze mogą być przeka-

zane jeżeli: 

1) zobowiązanie powstało w  związku z  określonym stosunkiem prawnym, w  szczególności 

z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzy-

ciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia 

dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany 

przez dłużnika niebędącego konsumentem,  a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres 

siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, 

zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu 

siedziby tego biura.

Jeśli powyższe przesłanki nie zostały spełnione informacje o zadłużeniu nie mogą być przekaza-

ne do biura informacji gospodarczej. Biura informacji gospodarczej udostępniają informacje na 

29.  Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
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wniosek każdego podmiotu posiadającego stosowne upoważnienie od osoby, której dane doty-

czą. Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych - podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze z biura może na ich podstawie 

odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć taką umowę na mniej korzystnych warunkach, w szcze-

gólności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy. 

2.1.4. Podstawy prawne działania rejestrów kredytowych w wybranych państwach Unii Euro-

pejskiej 

Działalność rejestrów kredytowych w państwach Unii Europejskiej koncentruje się głównie na 

wspieraniu działalności banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, poprzez oferowa-

nie produktów dedykowanych do każdego etapu współpracy z  klientem. Zagraniczne rejestry 

kredytowe oferują przede wszystkim produkty dla instytucji finansowych, w szczególności ban-

ków, spółdzielczych kas oszczędnościowych, wydawców kart kredytowych. W niektórych przy-

padkach oferowane są produkty dla innych sektorów gospodarki ale w większości są to produkty 

bazujące wyłącznie na danych negatywnych, a więc takich, jakie oferują biura informacji gospo-

darczej w Polsce. 

Potwierdza to Raport Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Historii Kredytowej opubliko-

wany 15 czerwca 2009 r, w którym stwierdzono30: „Z uwagi na to, że najbardziej powszechnym 

celem przetwarzania danych kredytowych jest zarządzanie ryzykiem kredytowym, podmioty 

upoważnione do uzyskiwania dostępu do rejestrów informacji kredytowej na ogół pochodzą 

z branży kredytowej (np. banki, instytucje kredytowe, spółdzielnie kredytowe, wystawcy kart 

kredytowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, inni kredytodawcy). Jednakże, w  mniejszości 

państw członkowskich, dostęp do rejestrów informacji kredytowej ma szerszy zakres i obejmuje nie 

tylko kredytodawców, ale również inne podmioty, takie jak firmy faktoringowe, dostawców teleko-

munikacyjnych, agencje windykacyjne, detalistów, firmy prowadzące działalność w  zakresie sprze-

daży wysyłkowej, itd. (których interes związany z uzyskiwaniem dostępu do danych uważany jest za 

prawnie uzasadniony zgodnie z  krajowymi przepisami prawa). Jednakże, niekoniecznie oznacza 

to, że w ramach rejestru informacji kredytowej jest pełna wymiana informacji pomiędzy użyt-

kownikami danych z  różnych sektorów gospodarki. Na przykład, w  Zjednoczonym Królestwie, 

niektóre przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz spółki telefonii komórkowej dostarczają dane 

kredytowe oraz mają do nich dostęp, jednak w  Niemczech rejestr informacji kredytowej ogranicza 

wymianę informacji z podmiotami innymi niż kredytodawcy wyłącznie do informacji negatywnych. 

W niektórych innych państwach członkowskich, takich jak Polska, dostęp jest węższy i ograniczony 

do banków, towarzystw kredytowych oraz instytucji finansowych, które finansowo uzależnione są od 

banków. Ograniczenie może również wynikać z rodzaju rejestru informacji kredytowej. Na ogół, PRIK 

30.  Raport Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Historii Kredytowej ( http://ec.europa.eu/internal-market/ ), rozdział 4 pp.4.2.4. ( http://ec.europa.eu/internal-
market/).
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(państwowe rejestry informacji kredytowej) ograniczają dostęp do danych do instytucji kredytowych 

oraz innych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem pożyczek.”

Ekspertyza ta potwierdza, że bez względu na stosowaną formułę organizacyjno prawną (jeden 

rejestr kredytowy, ale odrębne zasady udostępniania informacji bankowych, jak np. w Niemczech 

lub dwa odrębne organizacyjnie i  prawnie rejestry powołane do udostępniania różnych infor-

macji, jak w Polsce) w większości krajów europejskich zasadą jest, że dostęp do pełnych danych 

(pozytywnych i negatywnych) zgromadzonych w rejestrze kredytowym mają tylko banki i insty-

tucje z sektora bankowego.

Niemcy 

W Niemczech nie ma osobnych przepisów regulujących tworzenie i  funkcjonowanie rejestrów 

kredytowych. Rejestry kredytowe muszą funkcjonować w oparciu o te same przepisy, które obo-

wiązują wszystkie prywatne firmy. Rejestr kredytowy musi być oficjalnie zarejestrowany w reje-

strze przewidzianym dla danej formy prawnej oraz zgłoszony do rejestru prowadzonego przez 

organ ochrony danych osobowych. De facto i de iure – najważniejszym aktem prawnym obo-

wiązującym rejestry kredytowe w Niemczech jest BDSG (Bundesdatenschutzgesetz), tj. Ustawa 

o ochronie danych osobowych, która w artykule 28 reguluje szczegółowo zasady przekazywania 

danych do rejestrów kredytowych. Zgodnie z tym przepisem dane osobowe (włączając w to dane 

kredytowe) mogą być przetwarzane, jeśli zobowiązanie nie zostało spełnione zgodnie z umową 

i przekazanie tych danych jest konieczne do realizacji ustawowego interesu podmiotu przeka-

zującego dane lub osoby trzeciej oraz osoba, której dane dotyczą otrzymała co najmniej dwa 

wezwania do zapłaty wraz z informacją o możliwości przekazania jej danych do rejestru kredyto-

wego lub też gdy umowa dotycząca zobowiązania przewiduje możliwość jej natychmiastowego 

wypowiedzenia bez wcześniejszej notyfikacji. Instytucje bankowe mogą przekazywać dane do 

rejestrów kredytowych dotyczące istniejącej umowy kredytowej, jej realizacji oraz jej zakończe-

nia. 

 

Największy i  najstarszy niemiecki rejestr kredytowy Schufa, GmbH przetwarza zarówno infor-

macje pozytywne, jak i negatywne dotyczące zobowiązań kredytowych (dane z banków i firm 

pożyczkowych), informacje dotyczące zobowiązań wobec firm telekomunikacyjnych, przedsię-

biorstw użyteczności publicznej, firm leasingowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Jeśli 

chodzi o  udostępnianie informacji pozytywnych o  zobowiązaniach kredytowych wobec ban-

ków, to otrzymują je tylko banki, natomiast informacje negatywne o zobowiązaniach kredyto-

wych otrzymują również inne podmioty współpracujące z Schufa (firmy niebankowe). Podstawą 

wymiany informacji z Schufa jest wspomniana wyżej zasada wzajemności.
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Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w Niemczech nie ma oddzielnych przepisów regulujących two-

rzenie i funkcjonowanie rejestrów kredytowych, zwanych tam agencjami informacji kredytowej 

(Credit Reference Agencies - CRA). Jednakże firma, która zamierza prowadzić działalność agencji 

informacji kredytowej musi uzyskać stosowną licencję. Ich działalność musi być zgodna z Ustawą 

o ochronie danych osobowych (The Data Protection Act 1998 ), która – podobnie jak w przypad-

ku innych administratorów danych - wymaga aby dane dotyczące osób fizycznych, gromadzone 

przez agencje informacji kredytowej, były odpowiednie do celu przetwarzania, zgodne z celem 

oraz aktualne. Działalność CRA musi też być zgodna z  Ustawą o  kredycie konsumenckim (The 

Consumer Credit Act 1974 z późn. zmianami), która zawiera m.in. przepisy określające w jaki spo-

sób agencje informacji kredytowej powinny umożliwić dostęp do danych osobom, których dane 

dotyczą oraz jak wiele informacji może być skorygowanych, a także przewiduje opłaty, jakie mogą 

być pobierane od osób, które realizują swoje prawo dostępu do danych zgromadzonych w CRA. 

Każda firma prowadząca działalność agencji informacji kredytowej musi posiadać tzw. Consumer 

Credit Licence (CCL), wydawaną przez Biuro Handlu (Office of Fair Trading (OFT).Ponadto rejestry 

kredytowe w Wielkiej Brytanii podpisują tzw. Principles of Reciprocity, czyli Kodeks Dobrych Prak-

tyk, dotyczący Wzajemności Wymiany Informacji. 

Działający w  Wielkiej Brytanii oraz w  38 krajach świata rejestr kredytowy Experian gromadzi 

informacje pozytywne i  negatywne o  kredytobiorcach i  udostępnia je na zasadzie wzajemno-

ści wszystkim podmiotom współpracującym z tym biurem. Współpraca odbywa się na zasadzie 

członkostwa w rejestrze. Członkostwo jest podzielone na dwa poziomy: 

•	 poziom	 podmiotów	 przekazujących	 pełne	 informacje	 o  swoich	 dłużnikach	 (informacje	

pozytywne i negatywne),

•	 poziom	podmiotów	przekazujących	tylko	negatywne	informacje.

W zależności od poziomu, w którym uczestniczy dany podmiot otrzymuje on na zasadzie wzajem-

ności informacje pozytywne i negatywne, bądź tylko informacje negatywne. Odbiorcami infor-

macji o kredytobiorcach są wszystkie podmioty mające jakiekolwiek relacje biznesowe z konsu-

mentami, w tym: banki, firmy pożyczkowe, wydawcy kart kredytowych, dealerzy samochodów, 

firmy telekomunikacyjne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (gazownie, elektrownie, 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, itp.). Experian przekazuje informacje o zobowiązaniach 

kredytowych, oceny scoringowe, linki adresowe, w tym dane z bazy wyborców (Electorall Roll), 

dane geo-demograficzne, dane dotyczące zadłużenia, niewypłacalności, dane dotyczące przy-

należności do związków, ugrupowań społecznych, dane dotyczące firm, ich dyrektorów, dane 

pochodzące z sądów i publicznie dostępnych rejestrów. 
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Włochy 

We Włoszech funkcjonuje państwowy rejestr kredytowy prowadzony przez Narodowy Bank 

Włoski (Banca d’Italia) oraz prywatne rejestry kredytowe, wśród których największym jest CRIF. 

Działalność prywatnych rejestrów kredytowych regulowana jest przepisami Ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz Kodeksem Dobrych Praktyk (Code of Conduct). Kodeks Dobrych Praktyk 

jest wiążącą, powszechnie obowiązująca regulacją publikowaną w Dzienniku Ustaw dotyczącą 

każdej prywatnej firmy, która prowadzi działalność rejestru kredytowego, nawet jeśli firma taka 

nie jest stroną formalnie przystępująca do tego dokumentu (nie jest sygnatariuszem Kodeksu). 

Kodeks wiąże każdy rejestr kredytowy ex lege. Kodeks Dobrych Praktyk nie dotyczy państwowe-

go rejestru kredytowego prowadzonego przez Banca d’Italia. Sygnatariuszami Kodeksu Dobrych 

Praktyk są wszystkie prywatne firmy, które w zakresie swojej działalności przetwarzają dane zwią-

zane z kredytem, uczestniczą w systemie wymiany informacji kredytowych, w szczególności: ban-

ki, pośrednicy finansowi, brokerzy, jakiekolwiek inne podmioty udzielające kredytu konsumen-

ckiego.

Zgodnie z przepisami tego Kodeksu prywatne rejestry kredytowe we Włoszech mogą przetwa-

rzać pozytywne i negatywne informacje kredytowe obejmujące w szczególności: dane identyfi-

kacyjne kredytobiorcy, numer identyfikacji podatkowej, nr rejestracji VAT, dane dotyczące wnio-

sku kredytowego, umowy kredytowej, w szczególności rodzaj kredytu (umowy), kwotę kredytu, 

mechanizm płatności, status wniosku kredytowego, status realizacji umowy kredytowej, dane 

księgowe dotyczące terminów płatności, status zadłużenia, dane dotyczące factoringu, prowa-

dzonych spraw sądowych, przejęcia kredytu, szczególnych wydarzeń mających wpływ na status 

zobowiązań i majątku kredytobiorcy stan spółki/osoby prawnej/innego podmiotu.

Do zbioru negatywnych informacji kredytowych dane mogą być wprowadzone i udostępniane 

uczestnikom systemu wymiany informacji po upływie co najmniej 120 dni od dnia wymagalności 

spłaty lub gdy kredytobiorca opóźnił się ze spłatą czterech rat i nie przedsięwziął żadnych działań.

Do zbioru pozytywnych i negatywnych informacji kredytowych dane mogą być wprowadzone: 

a) w przypadku konsumentów – po 60 dniach po upływie miesięcznej aktualizacji lub w przypad-

ku opóźnienia w spłacie miesięcznych rat przez dwa następujące po sobie miesiące lub gdy opóź-

nienie dotyczy ostatniej raty. Dane będą udostępniane innym uczestnikom po upływie miesiąca 

od ostatniej aktualizacji dwumiesięcznego opóźnienia,

b) w innych przypadkach po upływie co najmniej 30 dni następujących po ostatniej miesięcznej 

aktualizacji.

W przypadku opóźnień w  płatności kredytodawca informuje kredytobiorcę, w  wezwaniu do 

zapłaty, że jego dane będą wkrótce zarejestrowane w jednym lub w kilku rejestrach kredytowych. 
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Dane te mogą być udostępnione innym uczestnikom wymiany po upływie 15 dni od wysłania 

wezwania. Dane z wniosków kredytowych przetwarzane są nie dłużej niż 180 dni, a w przypadku 

odmowy udzielenia kredytu nie dłużej niż 30 dni od ostatniej aktualizacji. 

Negatywne informacje kredytowe mogą być przetwarzane: 

a) do 12 miesięcy w przypadku opóźnień w płatności do 2 miesięcy,

b) do 24 miesięcy w przypadku opóźnień w płatności powyżej 2 miesięcy. 

Pozytywne informacje kredytowe dotyczące zobowiązań obsługiwanych prawidłowo mogą być 

przetwarzane nie dłużej niż 24 miesiące od wygaśnięcia zobowiązania. W przypadku odwołania 

przez konsumenta zgody na przetwarzanie danych pozytywnych rejestr kredytowy informuje 

uczestnika systemu, a ten w ciągu 90 dni od odwołania zgody usuwa dane z sytemu31. Rejestry 

kredytowe mogą pozyskiwać dane z publicznych rejestrów (urzędy podatkowe, celne, zakłady 

ubezpieczeń społecznych, itp.), jednakże takie dane winny być przechowywane w oddzielnym 

podzbiorze (oddzielone od danych bankowych). 

Szwecja, Holandia

Szwecja w odróżnieniu od pozostałych krajów europejskich posiada osobną regulację dotyczą-

cą działalności rejestrów kredytowych. Od 1973 r. obowiązuje tam Ustawa o  działalności reje-

strów kredytowych. Zgodnie z przepisami tej Ustawy firma, która zamierza prowadzić działalność 

w zakresie rejestru kredytowego, musi uzyskać pozwolenie od organu ochrony danych osobo-

wych. Działalność rejestru kredytowego musi być zgodna z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych.

Aby banki mogły przekazać dane do rejestru kredytowego muszą być spełnione wymagania 

wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim warunki dotyczą-

ce zgody kredytobiorcy (osoby, której dane dotyczą), a także obowiązki informacyjne wobec tej 

osoby, natomiast rejestr udostępnia dane dalej w oparciu o przepisy Ustawy o działalności reje-

strów kredytowych. Dane pochodzące z banków są udostępniane – podobnie jak w Polsce - do 

zamkniętego kręgu odbiorców, tj. do innych banków pozostających w zakresie nadzoru sprawo-

wanego przez organ nadzoru finansowego (odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego w Pol-

sce). Szwedzki rejestr kredytowy – podobnie jak we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii - ma dostęp 

do danych zgromadzonych w publicznych rejestrach (danych z urzędów podatkowych, celnych, 

zakładów ubezpieczeń społecznych, itp.). 

31.  Code of conduct and professional practice applying to information systems managed by private entities with regard to consumer credit, reliability, and timeliness of 
payments, (Published in the Official Journal no. 300 dated 23 December 2004 and subsequently amended per the notice published in the Official Journal no. 56 
dated 9 March 2005)
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W Holandii od 1965 r. działa rejestr kredytowy BKR. W początkach swojej działalności opierał się 

wyłącznie na własnych wewnętrznych regulacjach. Następnie działalność rejestrów kredytowych 

została uregulowana w Ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego, a następnie objęta regula-

cją Ustawy o usługach finansowych. Zgodnie z tymi przepisami wszyscy kredytodawcy udziela-

jący kredytów konsumentom są zobligowani do przekazywania informacji do rejestrów kredyto-

wych.

Grecja

Działalność rejestrów kredytowych w Grecji regulowana jest przede wszystkim Ustawą o ochro-

nie danych osobowych z 1997 r. W Grecji największym biurem kredytowym jest Tiresias S.A. – pry-

watna organizacja o charakterze non-profit. Podobnie jak w Polsce akcjonariuszami tego biura są 

przede wszystkim główne greckie banki. Tiresias udostępnia informacje bankom, wydawcom kart 

kredytowych, firmom leasingowym, firmom factoringowym oraz organom państwowym. Grecki 

rejestr kredytowy przetwarza informacje pozytywne i negatywne o kredytobiorcach. Przetwarza-

nie danych negatywnych nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą, gromadzenie danych 

pozytywnych przez rejestr kredytowy nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą, natomiast 

udostępnianie tych danych takiej zgody wymaga. Tiresias gromadzi również dane z publicznych 

rejestrów, np. z sądów (nakazy zapłaty, postanowienia o ogłoszeniu upadłości, informacje o licy-

tacji majątku), z  rejestrów ksiąg wieczystych, z  Ministerstwa Finansów (informacje o  przestęp-

stwach podatkowych i sankcjach z tym związanych).

Obowiązują różne okresy przechowywania danych w zależności od rodzaju zobowiązania, i tak: 

•	 zobowiązania z weksli czeków, umów pożyczek przechowywane są przez 3 lata od wygaś-

nięcia,

•	 zobowiązania	z nakazów	sądowych	–	przez	5	lat,

•	 informacje	o publicznych	licytacjach,	przestępstwach	podatkowych	–	przez	5	lat,

•	 informacje	o upadłościach	–	bezterminowo.	

Niezależnie od tego czy zobowiązanie było negatywne, czy pozytywne i niezależnie od charak-

teru zobowiązania – zasadą jest, że dane z mocy samego prawa podlegają definitywnemu usu-

nięciu z rejestru po upływie 15 lat lub po upływie 10 lat, ale w tym przypadku pod warunkiem, że 

żadne nowe informacje o zaległościach nie zostały przekazane do rejestru. 

2.1.5. Podsumowanie

Omówione przykłady działalności rejestrów kredytowych w różnych państwach UE wskazują, że 

gromadzenie i  przetwarzanie danych kredytowych, tj. danych pochodzących z  sektora banko-

wego (szerzej rozumianego: sektora instytucji kredytowych) oraz dostęp do takich danych jest 
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bardzo różnie regulowany. Spowodowane jest to z pewnością uwarunkowaniami kulturowymi 

w każdym z krajów, stopniem otwartości społeczeństwa na wymianę informacji, na ich transpa-

rentność, znajomością języków obcych, skłonnością do zmiany miejsca zamieszkania czy inwe-

stowania za granicą,  a także do zaciągania zobowiązań za granicą. W każdym z krajów jednak peł-

ne dane kredytowe (pozytywne i negatywne) są generalnie udostępniane bankom i instytucjom 

kredytowym na zasadach wzajemności. 

Jak wynika z przywoływanego już Raportu Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Historii Kre-

dytowej – „usługi rejestrów kredytowych w głównym stopniu ukierunkowane są na kredytodawców, 

którzy wykorzystują te usługi (czyt. Raporty Kredytowe, scoring – przypis autorki) do oceny wiary-

godności kredytowej (który to obowiązek jest generalnie nałożony przez przepisy prawa). Jednakże 

dane kredytowe mogą być czasami użyte dla innych celów (zapobieganie fraudom, odzyskiwanie 

długów…) i nie tylko przez kredytodawców” 32.

W dobie podejmowania działań w celu zbudowania jednolitego rynku usług finansowych, w któ-

rym istotną rolę powinna odgrywać transgraniczna wymiana danych pomiędzy kredytodawcami 

z różnych krajów UE, rola rejestrów kredytowych będzie coraz bardziej wzrastać. 

32.  Raport Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Historii Kredytowej( http://ec.europa.eu/internal-market/ ), rozdział 4 pp.4.1p.35, str.13.
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Lech Kurkliński

2.2. Wpływ bankowych regulacji ostrożnościowych na rozwój systemów wymiany 
informacji

2.2.1. Wstęp  

Do podstawowych zadań instytucji finansowych należy odpowiednie zarządzanie ryzykiem. 

W przypadku banków i innych firm pożyczkowych na pierwszym miejscu z reguły wymienia się 

ryzyko kredytowe, gdyż faktyczne i  potencjalne straty z  tego tytułu są najczęściej największe. 

Stąd też w ujęciu historycznym uwaga samych podmiotów oferujących kredyty, jak i  regulato-

rów w pierwszej kolejności została zwrócona na ten rodzaj ryzyka. Bezpieczeństwo pojedynczego 

banku, jak i  całego systemu finansowego zależy od jakości procesu decyzyjnego przy udziela-

niu kredytów. W  tej dziedzinie nieocenioną rolę pełni system wymiany informacji. Dotyczy on 

korzystania z zewnętrznych baz danych zawierających historie kredytowe zarówno pozytywne, 

jak i  negatywne zgłaszane przez upoważnione instytucje finansowe (w Polsce banki i  SKOK-i), 

czym trudni się BIK oraz System Bankowy Rejestr ZBP. Do systemów tych należą też biura infor-

macji gospodarczej, dysponujące informacjami na temat zachowań płatniczych wobec innych 

podmiotów. Z punktu widzenia zarządzania ryzkiem kredytowym oba systemy są bardzo waż-

ne i nie dziwi zatem odwołanie się do nich w regulacjach dotyczących zasad działania sektora 

bankowego w sposób bezpośredni. Istotną rolę pełnią również wzajemne związki o charakterze 

pośrednim. Poniżej przedstawione zostaną oba aspekty wpływu regulacji ostrożnościowych na 

rozwój systemów wymiany informacji.

2.2.2. Działalność Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego – Bazylea I i II

Pierwszy dokument, o ogólnoświatowym znaczeniu, Komitet Bazylejski wydał w 1988 r. Była to 

Umowa Kapitałowa (Basel Accord), nazywana potocznie Bazyleą I, która dotyczyła wyznaczenia 

minimalnego wymogu kapitałowego banków, uzależnionego właśnie od ryzyka kredytowego, 

związanego z poszczególnymi kategoriami posiadanych aktywów przez dany podmiot. Ustalenia 

nie były obligatoryjne, ale z czasem w Unii Europejskiej przybrały taki charakter w postaci dyrek-

tywy Capital Adequacy Directive (CAD).33 Także inne państwa zaakceptowały tę regulację, w tym 

Polska. Jednakże przyjęte rozwiązania określały z góry narzucone wagi ryzyka kredytowego, nie-

zależnie od faktycznej kondycji kredytobiorców.34 Zatem system wymiany informacji zaczął mieć 

częściowo wpływ na jeden z podstawowych parametrów oceny banków – współczynnik wypła-

calności. Co prawda kredyt udzielony czy to indywidualnej osobie czy przedsiębiorstwu zawsze 

przyjmował wagę ryzyka 100%. 

33.  Pojawienie się ustaleń Bazylei I miało też wpływ na zintensyfikowanie procesów integracyjnych biur kredytowych z różnych państw europejskich, o czym 
szerzej traktuje rozdział Rejestry kredytowe w Europie – w obliczu różnorodności rozwiązań.
34.  W. Żółtkowski, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. W kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II), CEDEWU, Warszawa 2007, s. 31.
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Rys. nr 1 Wpływ Bazylei I na sektor bankowy i rozwój systemów wymiany informacji
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Źródło: Opracowanie własne

Jednakże z drugiej strony, jeszcze bardziej istotnego znaczenia nabrało to, czy w portfelu ban-

ku pojawiał się dobry czy zły klient. Działalność kredytowa znalazła się w centrum uwagi, gdyż 

to ona w bardzo dużej mierze sumarycznie rzutowała na możliwości rozwojowe banków, ściśle 

wiążąc ją z bazą kapitałową. W ten sposób powiązano kwestie ryzyka kredytowego z regulacjami 

ostrożnościowymi, a jednym z najistotniejszych czynników determinujących jakość portfeli kre-

dytowych jest dostęp do zewnętrznych źródeł informacji o potencjalnych, ale i obecnych klien-

tach. Stąd też stworzenie (rozwinięcie) odpowiedniej infrastruktury systemu wymiany informacji 

nabrało tak ważnego znaczenia. 

Krokiem zdecydowanie mocniejszym w omawianej dziedzinie było pojawienie się Nowej Umowy 

Kapitałowej, nazwanej Bazyleą II w 2004 r. w odniesieniu do ryzyka kredytowego wprowadzono 

możliwość zastosowania jednego z trzech sposobów wyznaczania adekwatności kapitałowej:

- metody standardowej (w zasadzie pokrywającą się z  koncepcją dotychczas obowiązującą 

w ramach Bazylei I),

- podstawowej metody wewnętrznych ratingów, 

- zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów.

Odejście od rozwiązania zero-jedynkowego, tj. czy dany klient posiada zdolność kredytową, 

czy nie, stało się podstawą zaproponowania podejścia opartego na samodzielnym szacowa-

niu ryzyka kredytowego przez bank w  znacznie szerszej skali jego stopniowalności. Dzieje się 

to dzięki zastosowaniu modeli wewnętrznych ratingów. Pomocnicze wykorzystanie informacji 

z rejestrów kredytowych, np. w szacowaniu prawdopodobieństwa default-u35 (PD) lub powstania 

straty z tego tytułu (LGD)36 pozwala na konfrontowanie własnych obserwacji banków z danymi 

zewnętrznymi.37 Bazylea II podniosła również kwestię znaczenia ryzyka operacyjnego dla bez-

35.  Default – określenie oznaczające, że kredytobiorca zaprzestał regularnie obsługiwać swoje zobowiązanie.
36.  LGD (Loss Given Default) - strata kredytowa wynikająca z zaistnienia sytuacji default.
37.  W. Żółtkowski, … op.cit. s. 65-76.
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pieczeństwa funkcjonowania banków. W zarządzaniu tym rodzajem ryzyka bardzo istotną rolę 

odgrywa dostęp do odpowiednich baz danych, stąd także i w tej dziedzinie nieocenione korzyści 

dają systemy wymiany informacji38. Ich wykorzystanie nie zawęża się tylko do samych banków, 

ale istnieją możliwości, aby były bardzo pomocne również regulatorom/nadzorcom. Zazwyczaj 

mają oni własne zasoby informacyjne, których ustalenia mogą być jednak dodatkowo weryfiko-

wane na podstawie innych dostarczycieli danych. 

Rys. nr 2 Wpływ Bazylei II (ryzyko kredytowe i operacyjne banków) na rozwój systemów wymiany 

informacji
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Generalnie Bazylea II wskazała jak istotne są dodatkowe informacje zarówno dotyczące poszcze-

gólnych klientów, jak i całych portfeli w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym, a w dalszej 

konsekwencji wyznaczaniem poziomu wymagalnych funduszy własnych. Dotyczy to również 

ryzyka operacyjnego. Wprowadzone mechanizmy ostrożnościowe wzmocniły znaczenie syste-

mów wymiany informacji i znacząco przyczyniły się do ich rozwoju. Z drugiej strony nowe wymo-

gi zwiększyły aktywność instytucji finansowych, poszukujących dróg obejścia wdrażanych regu-

lacji, co m.in. przyczyniło się do wybuchu globalnego kryzysu finansowego, ze spektakularnym 

upadkiem banku Lehman Brother, jako jego symbolem.

38.  Jak ważne dla nadzoru bankowego stało się wykorzystywanie przez banki możliwości zewnętrznej weryfikacji ich postępowania zarówno w przypadku 
ryzyka kredytowego jak i operacyjnego, świadczyć mogą zapisy Podręcznika inspekcji na miejscu, wydanego przez GINB w kwietniu 2007 r.: 
1/ na temat ryzyka kredytowego:
„Banki stosujące do wyliczania wymogu z tytułu ryzyka kredytowego metodę wewnętrznych ratingów powinny określić zasady segmentacji aktywów oraz 
między innymi, spełnić następujące wymagania w odniesieniu do parametrów ryzyka:
•	zapewnić	dokładność	i rzetelność	oszacowań	parametrów	ryzyka	(PD,	LGD,	EAD,M),
•	określić	zasady wykorzystania danych zewnętrznych.” 
2/ ryzyka operacyjnego:
„Bank może obliczać wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego w oparciu o własne systemy pomiaru ryzyka operacyjnego po uzyskaniu zgody Komisji 
Nadzoru Bankowego. Aby uzyskać zgodę bank musi spełnić szereg kryteriów kwalifikujących odnoszących się do norm jakościowych dotyczących zarządzania 
ryzykiem operacyjnym oraz norm ilościowych (dotyczących procesu, wewnętrznych danych, zewnętrznych danych, analizy scenariuszy, czynników otoczenia 
gospodarczego oraz kontroli wewnętrznej).”



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

31

2.2.3. Międzynarodowe skutki kryzysu finansowego – Bazylea III i CRD IV/CRR

Konsekwencje kryzysu finansowego, którego pierwsze objawy pojawiły się już w 2007 r. odczu-

walne są i długo będą w całym ogólnoświatowym systemie finansowym. Niezależnie od bieżą-

cych skutków ekonomicznych i społecznych, szczególną uwagę należy zwrócić na długotermi-

nowy wpływ powstających regulacji (głównie ostrożnościowych) nie tylko na sektory bankowe 

w poszczególnych państwach, ale również rozwój całych gospodarek i być może nowy, światowy 

ład gospodarczy lub jego brak. Nie ulega wątpliwości, że nowe normy bezpieczeństwa funkcjo-

nowania banków będą silnie oddziaływać na banki i ich otoczenie. Do tej ostatniej sfery zaliczają 

się systemy wymiany informacji. 

Najważniejsze ustalenia zawarte zostały w  propozycji Komitetu Bazylejskiego określanej jako 

Bazylea III. W  zasadzie dotyczyła ona tak zwanych SFIS (Systemically Important Financial Insti-

tutions), czyli instytucji finansowych o globalnym znaczeniu systemowym. Jednakże w prakty-

ce, co najmniej jeśli chodzi o poziom europejski, nowe regulacje odniesiono do całego sektora 

bankowego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w  projekcie dyrektywy Unii Europejskiej CRD 

IV i  rozporządzenia CRR. Co prawda pojawiła się tam zasada proporcjonalności, wprowadzają-

ca element elastyczności, gdyż umożliwia ona pewne dostosowanie nowych norm do wielkości 

banków (liberalniejsze podejście do małych i średnich). Zasadnicze postanowienia odnoszą się 

do wielkości i jakości gromadzonych funduszy własnych potrzebnych w przypadku pogorszenia 

się sytuacji banku oraz po raz pierwszy w skali światowej regulatorzy zwrócili uwagę na normy 

utrzymania płynności. Patrząc na te postanowienia, to nie mają one bezpośredniego odniesienia 

do ryzyka kredytowego, ale pośrednie wręcz ogromne. Zaostrzone kryteria kapitałowe gwałtow-

nie zwiększają znaczenie jakości portfeli kredytowych, gdyż rzutują one zarówno na możliwości 

ilościowego wzrostu aktywów banków limitowane przez znacząco podwyższone różne kategorie 

współczynnika wypłacalności, jak i stwarzają presję na poprawę jakości aktywów.

Wraz z Bazyleą III (Dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR) pojawiło się szereg innych regulacji 

(propozycji) mniej lub bardziej powiązanych z problematyką bezpieczeństwa sektora bankowe-

go (np. koncepcje nałożenia na banki nowych podatków, jak FTT – podatek od transakcji finan-

sowych, którego wprowadzenie ma ograniczać działalność spekulacyjną, podatek od działalności 

bankowej, czy rożnego typu opłaty ostrożnościowe w celu zgromadzenia dodatkowych środków 

na ratowanie zagrożonych banków, zwiększenie ochrony depozytów, koncepcja „resolution 

regime”, ograniczenia wypłat wynagrodzeń, wzmocnienie nadzoru etc.). Ogólnie stan ten można 

porównać z  szokiem regulacyjnym jakiemu poddawany jest system bankowy od 2008 r. Skala 

i głębokość nowych regulacji jest tak ogromna, że obok pożądanych efektów (głównie ostrożnoś-

ciowych) zaczyna wywoływać także i te negatywne. Do nich zaliczyć należałoby m.in. intensywny 
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rozwój „shadow bankingu”39. Ten z kolei ma znaczne oddziaływanie na system wymiany informa-

cji na rynku finansowym, gdyż rozwija się obok niego. 

2.2.4. Działalność GINB/KNB/KNF 

Nadzór bankowy w Polsce także ma swój wkład w oddziaływaniu na rozwój systemu wymiany 

informacji kredytowej poprzez zastosowanie różnego typu narzędzi i metod. Regulacje ostroż-

nościowe należą do tych najbardziej widocznych, ale w dotychczasowej historii funkcjonowania 

GINB czy UKNF wykorzystywane były i są także inne sposoby postępowania. Zaliczyć do nich moż-

na edukacyjne rekomendowanie wykorzystania zewnętrznych informacji kredytowych, czy nie-

formalny nacisk np. w trakcie różnych spotkań lub problemowych lub kompleksowych inspekcji. 

Przy okazji należy też wspomnieć o intensywnej aktywności w tej dziedzinie samego środowiska 

bankowego - Związku Banków Polskich oraz samego Biura Informacji Kredytowej S.A.

Bezpośrednie powiązanie systemu wymiany informacji z regulacjami ostrożnościowymi pojawiło 

się w Rekomendacji J z 20 lipca 2000 r. dotyczącej tworzenia przez banki baz danych odnoszących 

się do rynku nieruchomości. Regulator zalecił wykorzystywanie zewnętrznych źródeł informacji 

do weryfikacji własnych systemów wspomagania decyzji kredytowych. Bardzo dobitnie zostało 

to podkreślone w  najnowszej wersji tej rekomendacji z  września 2012 r.40 Za kolejny przykład 

może posłużyć wdrażanie postanowień wspomnianej już Bazylei II. Dotyczy to zarówno ten-

dencji ogólnoświatowej, jak i polskiego nadzoru, rekomendującego korzystanie z zewnętrznych 

baz danych w celu weryfikacji ryzyka kredytowego poszczególnych klientów, zarządzaniu ryzy-

kiem portfelowym oraz operacyjnym. W  podobnym duchu KNF znowelizowała Rekomendację 

A dotyczącą zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku 

instrumentów pochodnych w maju 2010 r. Znajdujemy tam wprost zapisy zalecające: „Wymianę 

informacji na rynku międzybankowym o  łącznym zaangażowaniu klientów z tytułu zawartych 

transakcji na instrumenty pochodne poprzez systemy ewidencji i wymiany informacji prowadzo-

ne przez instytucje bankowej infrastruktury informacyjnej.”41 Zatem wykorzystanie zewnętrznych 

źródeł informacji stało się kanonem postępowania, wymaganym przez nadzorcę.

W ten trend wpisuje się najbardziej znana regulacja pod kątem bezpieczeństwa działalności kre-

dytowej banków - Rekomendacja T KNF wydana w  lutym 2010.42 Szczegółowe zalecenie nr 14 

39.  Zob. szerzej: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, S. Kasiewicz (red.), L. Kurkliński (red.), WIB, Warszawa, 2012.
40.  Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości, KNB, Warszawa, 2000 r. i jej nowelizacja z września 
2012 r. która jednoznacznie zaleca budowanie i korzystanie ze wspólnej dla całego sektora bazy danych. Wprost mówi o tym m.in. następujący fragment: „Budo-
wa baz danych powinna opierać się na wypracowanych, upowszechnionych i ujednoliconych standardach w zakresie gromadzenia informacji. Niezwykle istotną 
cechą każdej wiarygodnej bazy danych, decydującą o możliwości jej wykorzystania do oceny oraz monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach, 
jest porównywalność zawartych w niej danych (…) Najlepszym sposobem spełnienia powyżej przedstawionego założenia, jest prowadzenie, niezależnie od 
własnych (wewnętrznych) baz danych, wspólnej dla całego sektora bankowego bazy danych systematycznie zasilanej zarówno ze źródeł bankowych przez 
wszystkie banki zaangażowane w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipoteczne, jak też ze źródeł pozabankowych.: Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez 
banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości, KNB, Warszawa, 2012 r.
41.  Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, (nowelizacja) KNF, 
Warszawa, 2010 r.
42.  Wobec bardzo ożywionej dyskusji na temat Rekomendacji T pojawił się też temat czy tego typu dokumenty KNF mają charakter obligatoryjny, czy fakulta-
tywny. Czy zatem są to bezwzględnie obowiązujące regulacje, czy tylko zalecenia. Z prawnego punktu widzenia ta druga odpowiedź jest poprawna, jednakże 
w praktyce i według stanowiska wyrażanego przez UKNF w zasadzie nie dopuszcza się postępowania innego (bardziej liberalnego) niż to, które przyjęła KNF. 
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brzmi dosłownie: „Przy ocenie zdolności kredytowej klienta detalicznego banki powinny korzy-

stać z baz danych w celu weryfikacji poziomu zadłużenia klientów i historii spłat. W tym zakresie 

banki powinny korzystać z własnych i zewnętrznych baz danych”43. Wydawać by się mogło, że 

po wejściu w życie tej regulacji stopień wykorzystania Raportów Kredytowych BIK powinien zna-

cząco wzrosnąć. Jednakże analiza ilości zamawianych raportów przez banki przed i po sierpniu 

2010 r. nie potwierdza wprost tej hipotezy. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim zapytań ban-

ków towarzyszących udzielaniu nowych kredytów. Natomiast można dostrzec wyraźny wzrost 

zainteresowania raportami służącymi do monitorowania dotychczasowych klientów, choć praw-

dopodobnie istotniejszy wpływ na to zjawisko miały działania nieformalne UKNF, aniżeli sama 

Rekomendacja T.

W przypadku tej regulacji o wiele ważniejsze są inne zapisy i ogólny jej klimat, bardzo restrykcyjny 

wobec procesu kredytowania. Na moment uchwalania i wdrażania Rekomendacji T należy nało-

żyć ogólną sytuację gospodarczą związaną ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym ogól-

noświatowym kryzysem finansowym. W naturalny sposób ten stan gospodarki skutkuje zaostrze-

niem polityk kredytowych banków, nawet bez zachęt ze strony nadzoru. Jeśli jednak dodatkowo 

nakłada się to z działaniem regulatora zaostrzającym wymogi ostrożnościowe, w efekcie uzysku-

jemy spotęgowanie hamowania działalności kredytowej, z oczywistymi skutkami ograniczający-

mi wzrost w skali makroekonomicznej, co w przypadku Polski nabiera coraz większego znaczenia. 

Silnie rygorystyczne przepisy, zwłaszcza gdy oceniane są jako zbyt restrykcyjne nie tylko przez 

same środowisko bankowe, zaczynają być traktowane jako przeszkoda, którą należy obejść. Czę-

sto ta nowa droga bywa bardziej kosztowna i nierzadko wysoce ryzykowna. W omawianym przy-

padku nazywa się ona „shadow bankingiem”. Nie jest to problem czysto polski, co wspomniane 

zostało na tle skutków Bazylei III i  całego pokryzysowego „szoku regulacyjnego”. Z przenosze-

niem się transakcji poza ramy sektora bankowego mamy do czynienia na całym świecie, a jego 

skala staje się wręcz ogromna. W naszych realiach, w szczególności Rekomendacja T przyczyniła 

się do rozrostu tego zjawiska, niosącego ze sobą poważne konsekwencje społeczno-gospodar-

cze. Zaliczyć do nich można ekspansję niekontrolowanej działalności pożyczkowej, prowadzonej 

m.in. poza systemami wymiany informacji kredytowej, którego symbolem na naszym rodzimym 

gruncie mogą być ogłoszenia na przystankach autobusowych „Pożyczki bez BIK”.

2.2.5. Skutki regulacji ostrożnościowych – pożądane i uboczne

Niewątpliwie zwrócenie uwagi regulatorów na system wymiany informacji na rynku finansowym 

przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa banków, a w dalszej kolejności ich klientów. Nie doty-

czy to tylko deponentów, dla których zagrożenie utraty pieniędzy poważnie spada, ale również 

kredytobiorców. Ostrożniejsze podejmowanie decyzji kredytowych przeciwdziała rozwijaniu się 

43.  Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, KNF, Warszawa, luty 2010, Rekomendacja 14.
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zjawiska nadmiernego zadłużenia, co było m.in. jednym z argumentów wysuwanych przy uchwa-

laniu Rekomendacji T. Rośnie przy tym coraz powszechniejsza świadomość klientów na temat 

ewentualnych skutków zaniechania spłacania kredytów w postaci nieuchronności sprawdzania 

tej informacji przy każdej próbie zaciągnięcia nowej pożyczki praktycznie w każdym banku lub 

SKOK-u.

Z drugiej strony pojawiły się też uboczne skutki o charakterze negatywnym. Zaostrzone kryteria 

przyznawania kredytów przez banki, wraz ze  szczegółową weryfikacją dotychczasowej historii 

potencjalnych klientów, przyczyniają się do rozszerzania się sfery osób wykluczonych finansowo. 

Nie są oni w stanie uzyskać pozytywnych decyzji kredytowych, gdyż nie dysponują odpowiedni-

mi dochodami i/lub zabezpieczeniami albo ich historia kredytowa zawiera informacje traktowa-

ne przez banki jako zagrożenia spłaty. Banki wobec zaostrzonych wymogów ostrożnościowych, 

także tych nie bezpośrednio związanych z działalnością kredytową, zmuszane są do poszukiwa-

nia bezpiecznych i  wyżej dochodowych możliwości zainwestowania swoich środków, łącznie 

z  ewentualnością delewarowania skali swojej działalności. Powoduje to usuwanie całych grup 

klientów z pola zainteresowania banków. Do tego postępowania często zmuszają właśnie nowe 

regulacje. 

Natomiast życie nie toleruje próżni, stąd brak oferty banków (wymuszonej lub samoistnej) dla 

szerokiego spectrum potencjalnych kredytobiorców powoduje, że otrzymują oni takie propo-

zycje z  instytucji parabankowych. Rośnie skala tzw. „shadow bankingu”. Jest to pojęcie bardzo 

szerokie obejmujące te wszystkie instytucje finansowe, które nie podlegają regulacjom dotyczą-

cym podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Zatem nie są to firmy działające nielegalnie, ale 

główna cecha je wyróżniająca to brak konieczności przestrzegania norm ostrożnościowych. Ban-

ki obarczone są bardzo restrykcyjnymi rygorami ostrożnościowymi (licencjonowanie, kontrola 

wyspecjalizowanych instytucji nadzorczych, ściśle określone reguły działania etc.),  a pozostałe 

podmioty podlegają tylko regulacjom ogólnie obowiązującym. Z punktu widzenia systemów 

wymiany informacji główna uwaga skupia się na parabankach oferujących pożyczki, gdyż te firmy 

nie uczestniczą (z reguły nie chcą, ale należy też podkreślić, że nie mogą) w dzieleniu się i dostępie 

do pełnych informacji o charakterze kredytowym. W Polsce praktycznie dotyczy to Systemów BIK. 

Jednakże formalnie otwarta jest dla nich współpraca z biurami informacji gospodarczej. Należy 

przy tym zaznaczyć, że są to tylko informacje o zaległościach w obsłudze zobowiązań, nie pozwa-

lające pożyczkodawcom na pełną ocenę skali zadłużenia w całym systemie finansowym. Ponadto 

bazy informacyjne są jeszcze względnie młode i pokrywają jedynie pewien wycinek rynku44. 

W skali światowej i europejskiej „shadow banking” przybrał bardzo istotne znaczenie, jednakże 

należy pamiętać o szerokiej definicji tego zjawiska, obejmującej wszystkie instytucje czy nawet 
44.  A. Topiński, Kredyty nie znikają, migrują do para banków, „Rzeczpospolita” 19-07-2012,
http://www.ekonomia24.pl/artykul/705506,915441-Kredyty-nie-znikaja--migruja-do-parabankow.html
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produkty finansowe działające w zbliżony sposób jak banki, a nie tylko podmioty pożyczkowe. 

W Polsce szacuje się (według ocen analityków firmy doradczej Deloitte), że aktywność tych ostat-

nich sięga ok. 2 mld złotych, co stanowiłoby jedynie 0,4% aktywów sektora bankowego45. Jednak-

że nie mamy jednoznacznych i zweryfikowanych danych, które ilustrowałyby to zjawisko. Jedynie 

po skali aktywności marketingowej i  zwiększającej się jej ilości, możemy się domyślać, iż sfera 

„shadow bankingu” wzrasta. Nie ulega jednak wątpliwości, że jedną z głównych osi promocji tych 

pożyczek jest szybkość udzielania i niesięganie do systemów wymiany informacji, zwłaszcza BIK. 

W tych okolicznościach spłacalność tych pożyczek musi budzić poważne wątpliwości. Szczegól-

nie, że jakość podlegających silnym restrykcjom bankowych kredytów konsumpcyjnych w latach 

2009 – 2011 uległa poważnemu obniżeniu. Zatem jaka ona musi być w przypadku pożyczkowych 

„chwilówek”?46 Z drugiej strony obserwujemy, że pewnego rodzaju metodą na pokrywanie strat 

z tego tytułu są astronomiczne koszty, jakie musi ponosić klient, sięgające nawet równowartość 

RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania) od poziomu kilkudziesięciu procent do wie-

lokrotności tysięcy.47 Paradoksalnie tak duże obciążenia spadają na osoby najsłabiej uposażone, 

te które odrzucił sektor bankowy, a częściej te, które nawet tam się nie zgłaszały. W tych okolicz-

nościach sfera osób wykluczonych finansowo powiększa się, a problem społeczny i systemowy 

narasta. Ponadto zjawisko uruchamiania tego typu działalności przez duże korporacje finansowe, 

tak aby ominąć restrykcyjne regulacje obowiązujące banki, musi budzić zaniepokojenie. Nie są 

to już małe firemki, ale szeroka aktywność zorganizowana na skalę ogólnopolską. Ponadto, te 

większe podmioty znajdują finansowanie swojej działalności właśnie w bankach. W szczególno-

ści, w ogólniejszej skali, na te powiązania wskazuje Unia Europejska w „Zielonej Księdze” na temat 

„shadow bankingu”48 czy raportu przygotowanego przez S. El Khadraoui dla Parlamentu Europej-

skiego49. Ryzyko, które wydawałoby się, że zostało usunięte (ograniczone) w Polsce za pomocą 

Rekomendacji T z  systemu bankowego, powraca do niego wraz z  dodatkowymi obciążeniami 

w  postaci o  wiele wyższych kosztów społecznych czy wpływaniu na destabilizację systemów 

wymiany informacji, w  tym powszechnej percepcji znaczenia utrzymania dyscypliny w prowa-

dzeniu osobistych finansów. 

Nie tylko Unia Europejska, ale i KNF dostrzegają ten problem. Z jednej strony pojawiają się zapo-

wiedzi wprowadzenia dodatkowych regulacji tak, aby strefę „shadow bankingu” objąć także bar-

dziej restrykcyjnymi regulacjami. Na poziomie europejskim przede wszystkim skierowane one są 

na silniejsze uregulowanie styku między bankami a parabankami (m.in. ograniczenie dostępności 

finansowania tych podmiotów przez banki poprzez wprowadzenie 25% limitu w  stosunku do 

funduszy własnych, uwzględnianie w sprawozdaniach skonsolidowanych grup bankowych przy-
45.  A. Kamińska, Parabanki naciągają Polaków, „Rzeczpospolita” 29-07-2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/920282.html
46.  Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, lipiec 2012, s. 63.
47.  „Przykładowo oprocentowanie pożyczki 100 zł na 30 dni wynosi 32,4 proc. w ciągu miesiąca, a więc RRSO pożyczki w Kasomat.pl to aż 1842 proc. A to 
jeszcze nie jest rekord. Ten pobiła Ekspres Kasa, firma należąca do grupy Ferratum – największej w Europie spółki oferującej mobilne mikropożyczki, które można 
otrzymać za pośrednictwem telefonu komórkowego i internetu. Firma, reklamująca pożyczki tylko na dowód, bez wymaganej weryfikacji danych w BIK, a nawet 
dla osób, które już mają problemy z komornikiem, których rzeczywiste oprocentowanie wynosi 23 tys. proc. w skali roku. To oznacza, że klient, który  pożyczy 100 
zł , po dwóch tygodniach będzie zmuszony oddać dziesięć razy tyle.” A. Kamińska, Parabanki naciągają…, op.cit. 
48.  Green Paper on shadow banking (COM 2012/0102), European Commission , April 2012.
49.  S. El Khadraoui, Draft Report in Shadow Banking, European Parliament, 14.08.2012.
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gotowywanych pod kątem ostrożnościowym tych powiązań kapitałowych, nawet jeśli normy 

rachunkowości tego nie wymagają)50. Z drugiej strony, na polskim gruncie pod dyskusję podda-

wana jest też kwestia pewnego złagodzenia wymogów ostrożnościowych, dotyczy to zwłaszcza 

Rekomendacji T. Pod rozwagę winno się wziąć również możliwość dostępu parabanków do baz 

BIK, na tych samych zasadach co banki czy SKOK-i. Takie rozwiązanie przewiduje dyrektywa unij-

na o kredycie konsumenckim, niestety niezastosowana w tej materii w Polsce51.

2.2.6. Podsumowanie

Spoglądając na regulacje ostrożnościowe banków przez pryzmat rozwoju systemów wymiany 

informacji można zaobserwować dwojaki ich związek. Niewątpliwie przyczyniły się one do roz-

budowy i utrwalenia znaczenia informacji na temat potencjalnych i dotychczasowych klientów, 

ale i zdarzeń rzutujących na zarządzanie ryzykiem operacyjnym, pochodzących z zewnętrznych 

baz danych. Korzystanie z tych źródeł stało się już kanonem postępowania banków, wymaganym 

również przez nadzór bankowy.

Istnieje jednak druga strona wynikająca z  tendencji do przeregulowania sektora bankowego. 

Niesie ona ze sobą zagrożenie rozszerzania się sfery wyłączonej z systemu wymiany informacji 

nazywanej „shadow bankingiem”. Zjawisko to jest tym bardziej niebezpieczne w warunkach kry-

zysu gospodarczego, gdyż nie tylko wiąże się z ryzykiem o charakterze systemowym, ale przede 

wszystkim społecznym (wpychanie klientów do instytucji bardzo często niedziałających etycz-

nie, powiększanie sfery osób wykluczonych finansowo, pogłębianie problemów klientów mają-

cych już trudności z wypłacalnością poprzez akceptowanie przez nich z przymusu horrendalnych 

warunków finansowych etc.). Nie można jednak zapominać o pewnych pozytywnych stronach 

działalności parabanków, które wypełniają jednak lukę pozostawianą przez banki. Dlatego też 

„ucywilizowane” reguły działania tych podmiotów są w  pełni wskazane,  a przykładem mogło-

by być np. dopuszczenie dostępu do systemu wymiany informacji kredytowych. Mogłoby się to 

przyczynić do poprawy bezpieczeństwa nie tylko parabanków, ale i samych banków oraz stano-

wiłoby silny bodziec do rozwoju baz danych dotyczących klientów instytucji finansowych. Należy 

jednak pamiętać, że samo wprowadzenie regulacji nie rozwiązuje od razu sprawy, nawet gdyby 

zastosowano elementy przymusu, a nie tylko zasadę dobrowolności wymiany informacji. Para-

banki wręcz podkreślają, jako swoją przewagę konkurencyjną, niekorzystanie z zewnętrznych baz 

danych. Zatem pozostaje otwarte pytanie czy przyjęcie odpowiednich przepisów byłoby wystar-

czające. Z pewnością nie. Nadal aktualne pozostają i tak zapewne będzie w przyszłości, działania 

edukacyjne społeczeństwa oraz konkurencyjność sektora bankowego. Jednak dla znaczenia tego 

ostatniego elementu przede wszystkim główną rolę pełni sprzyjająca sytuacja makroekonomicz-

na – wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie etc.

50.  Ibid.
51.  A. Topiński, Kredyty nie znikają…, op.cit. 
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Michał Słoniewicz

2.3. Dylematy kształtowania standardów wymiany informacji

2.3.1. Wstęp

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało założone w 1997 roku w Warszawie z inicjatywy siedem-

nastu największych polskich banków oraz Związku Banków Polskich w celu stworzenia instytucji 

świadczącej usługi gromadzenia i udostępniania danych kredytowych, pozwalających zminima-

lizować liczbę „złych kredytów”, na potrzeby banków – założycieli oraz, w późniejszym okresie, 

innych instytucji finansowych.

Informacje dotyczące kredytobiorców pozyskiwane są w następujących trybach:

•	 informacje	z zapytań	o raport	kierowane	do	BIK	(w	większości	on-line)	pozwalają	na	zgro-

madzenie danych o zamiarze pozyskania kredytu przez klienta,

•	 informacje	z okresowych	wsadów	informacyjnych,	które	zawierają	dane	o warunkach	udzie-

lenia kredytu oraz odzwierciedlają realizację spłat rachunków w czasie.

W sierpniu 2012 r. dane do Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny, który jest platformą 

wymiany informacji o zobowiązaniach kredytowych osób fizycznych, przekazują 622 instytucje 

wśród których są 42 banki komercyjne, 2 banki zrzeszające z sektora bankowości spółdzielczej, 

519 banków spółdzielczych oraz 59 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Instytu-

cje te, mają w ofercie wiele, nierzadko specyficznych, produktów kredytowych oraz przetwarzają 

informacje w  różny sposób. Zbudowanie i  rozwijanie systemu wymiany informacji kredytowej 

gromadzącego dane pochodzące z tak wielu źródeł nie jest zadaniem łatwym. System Informacji 

BIK Przedsiębiorca, w którym gromadzone są dane o zobowiązaniach kredytowych przedsiębior-

ców, jest na wcześniejszym etapie rozwoju. Informacje dostarcza do niego 10 banków. Pomimo 

tego, że rozwija się w oparciu o pewne doświadczenia zgromadzone przy budowie systemu dla 

zobowiązań osób fizycznych, również napotyka na poważne wyzwania w obszarze standaryzacji 

danych.

2.3.2. Standardy dla zakresu i formatu wymienianych informacji

Współpraca banków i SKOK-ów z BIK odbywa się na zasadach dobrowolnego porozumienia, co 

stanowi przeszkodę na drodze do standaryzacji informacji, którymi instytucje udzielające kre-

dytów wymieniają się za pośrednictwem Biura. W przypadku raportowania do instytucji takich 

jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Narodowy Bank Polski, banki są zobowiązane do dosto-

sowania się do wymagań stawianych przez wymienione instytucje. BIK, zwłaszcza w  okresie 

początkowego rozwoju, nie mógł stawiać swoim klientom, a zarazem właścicielom i założycielom 
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bardzo twardych wymagań. Brak elastyczności i dostosowania oczekiwań do ówczesnych moż-

liwości w zakresie przekazywania danych mógł uniemożliwić bankom przystępowanie do syste-

mu wymiany informacji i spowolnić rozwój Biura. Rezultatem takiego podejścia było zawężenie 

zakresu informacji obowiązkowych i łagodzenie pewnych reguł poprawności danych. Odbywa-

ło się to z  pewną szkodą dla jakości zgromadzonych informacji, ale w  przeciwnym razie wiele 

instytucji przystąpiło by do wymiany danych znacznie później niż to faktycznie miało miejsce. 

Ostateczny zakres informacyjny i reguły poprawności danych identyfikacyjnych nie zostały part-

nerom BIK narzucone. Powstały w wyniku współpracy i konsultacji z nimi. W nieco innej sytuacji 

znajdowały się instytucje, które przystępowały do wymiany danych kilka lat po uruchomieniu 

systemu wymiany informacji – nie miały możliwości wpłynięcia na ustalone wcześniej standar-

dy, za to mogły wyrażać swoje opinie w zakresie zmian wprowadzanych po ich przystąpieniu do 

współpracy z Biurem.

Banki dostarczają dane do BIK według unikatowego formatu, opracowanego specjalnie dla 

systemu wymiany informacji. Pierwsza wersja dokumentu opisującego zakres i format wymiany 

danych o  zobowiązaniach osób fizycznych przekazywanych we wsadach informacyjnych wraz 

z definicjami znaczenia poszczególnych pól i regułami dotyczącymi wymagalności i poprawno-

ści poszczególnych informacji została przygotowana w 1999 roku. Dokument opisujący format 

wymiany danych dla zapytań kierowanych do BIK powstał w kolejnym roku. Odległa data powsta-

nia tych dokumentów niesie za sobą pewien „balast historyczny”. Objawia się on tym, że rynek 

kredytowy jest dynamiczny, a zmiany formatu wymiany danych nie nadążają za tą dynamiką z tej 

przyczyny, że wymagają dostosowania systemów informatycznych, co jest kosztowne i  czaso-

chłonne, tak dla BIK, jak i dla pozostałych uczestników systemu wymiany informacji.

Dokument opisujący standard wymiany informacji w zakresie danych wsadowych dotyczących 

zobowiązań kredytowych osób fizycznych wyróżnia następujące grupy informacji:

•	 informacje	o rachunkach	kredytowych	(nazywane	„rekordami”	rachunku),

•	 informacje	o osobach	fizycznych	związanych	z rachunkami	(„rekordy”	klienta).

Przyjęty standard wymiany informacji zakłada, że raportowanie o zobowiązaniach osób fizycz-

nych jest skoncentrowane wokół rachunku kredytowego. W  ramach informacji opisujących 

rachunek kredytowy, standard wymiany danych umożliwia przekazanie wartości w  blisko 100 

polach. Z tego zakresu, w  zależności od rodzaju zobowiązania obowiązkowe jest przekazanie 

około 15 pól. Brak pola obowiązkowego oznacza odrzucenie informacji o całym rachunku kredy-

towym i o klientach, którzy są z nim związani. Pozostałe dane z tej grupy są opcjonalne. Zakres 

informacji dotyczących osób fizycznych związanych z rachunkami pozwala przekazać dane rów-

nież w prawie 100 polach, z których maksymalnie 25 to dane obowiązkowe. Należy pamiętać, że 

system był tworzony w celu umożliwienia oceny ryzyka związanego z kredytowaniem danego 
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klienta i oszacowania jego zdolności kredytowej, co determinowało podział zakresu danych na 

pola obowiązkowe i opcjonalne. Status pól obowiązkowych otrzymywały te, które były niezbęd-

ne do realizacji głównego celu.

Do informacji obowiązkowych dotyczących rachunku kredytowego zaliczamy m.in.: identyfika-

tor oddziału banku, typ produktu kredytowego, numer identyfikacyjny rachunku, datę zawarcia 

umowy, liczbę osób związanych z transakcją, informację o walucie, kwotę kredytu i wysokość raty 

(dla zobowiązań o charakterze ratalnym), wysokość limitu kredytowego (dla kart, limitów w ROR, 

kredytów odnawialnych), dane dotyczące terminowości obsługi zobowiązania, liczbę dni opóź-

nienia w spłacie, wartość salda do spłaty na rachunku, saldo zaległości, datę zamknięcia rachun-

ku, ewentualnie informacje o przekazaniu rachunku do windykacji lub egzekucji.

Do danych opcjonalnych zaliczamy m.in.: informacje precyzujące opis sposobu spłacania kredy-

tu (rodzaj stopy oprocentowania i jej wysokość, częstotliwość spłat, liczba rat pozostających do 

spłaty, datę zakończenia spłaty kredytu, okres trwania zobowiązania, planowane daty płatności 

rat) , informacje o zabezpieczeniu kredytu, podział sald i rat na części kapitałowe i odsetkowe, cel 

przeznaczenia kredytu.

Pola obowiązkowe charakteryzujące osobę związaną z rachunkiem kredytowym to m.in.: rodzaj 

powiązania osoby z rachunkiem (kredytobiorca, współkredytobiorca, poręczyciel itp.), data przy-

stąpienia i  ew. odstąpienia osoby do rachunku, dane osobowe (PESEL, typ i  numer dokumen-

tu tożsamości, imiona i nazwiska, płeć, data urodzenia), aktualny stały adres zamieszkania, dane 

dotyczące zgody klienta na przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania, informacja 

o spełnieniu warunków na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania bez zgody klien-

ta.

Przykładowe informacje opcjonalne w obszarze danych opisujących osoby związane z rachun-

kami: dodatkowe dane osobowe (drugi dokument, miejsce urodzenia, imiona rodziców, daty 

ważności dokumentów, obywatelstwo, stan cywilny), dodatkowe adresy (korespondencyjny, 

poprzedni adres zamieszkania) dane o dochodach, wykształceniu, miejscu zatrudnienia, informa-

cje o gospodarstwie domowym, numery telefonów.

Z powyższego opisu zakresu danych obowiązkowych i opcjonalnych wynika, że aby przekazać 

minimalny zakres informacji o rachunku kredytowym i związanej z nim osobie fizycznej wystarczy 

wypełnić danymi około 40. Pomimo tej stosunkowo niewielkiej liczby, dla niektórych z nich stan-

daryzacja rodzi pewne problemy, o czym nieco szerzej w dalszej części opracowania.

Filozofia budowy pliku zawierającego informacje o zobowiązaniach przedsiębiorców jest podob-

na. W przypadku Systemu Informacji BIK Przedsiębiorca obowiązkowe jest przekazywanie danych 
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dotyczących rachunku kredytowego (rodzaj zobowiązania, data zawarcia umowy, waluta, kwota 

kredytu ewentualnie wysokość limitu, aktualne zadłużenie, ewentualnie wysokość kwoty zaległej, 

informacja o terminowości w regulowaniu zobowiązania), podmiotach związanych z rachunkiem 

(forma prawna, dane identyfikacyjne, dane osobowe, adresy), osobach powiązanych z podmio-

tem (dane identyfikacyjne i osobowe, rodzaj reprezentacji, adres) oraz o działalności podmiotów 

wg klasyfikacji branżowej. 

Opcjonalnie można dostarczyć informację o zabezpieczeniach kredytu (rodzaj i wartość zabez-

pieczenia, okres jego obowiązywania) i transzach kredytu (wysokość, data postawienia do dyspo-

zycji, planowana data i sposób realizacji).

Pierwotna wersja zakresu danych możliwych do przekazania do systemu wymiany informacji 

o zobowiązaniach przedsiębiorców (2002 r.) zawierała znacznie więcej segmentów przeznaczo-

nych dla danych opcjonalnych. Dopuszczano możliwość przekazywania informacji dotyczących 

m.in. akcjonariuszy / udziałowców, bilansu i  rachunku wyników przedsiębiorstw czy posiada-

nych oddziałów lub filii. W trakcie podejmowanych prób nakłonienia banków do przystąpienia 

do wymiany informacji okazywało się, że zaprezentowany zakres danych był zbyt szeroki i prak-

tycznie żaden bank nie był skłonny przekazywać tego rodzaju informacji opcjonalnych, a obszer-

ność dokumentacji opisującej standard wymiany danych stanowiła w  niektórych przypadkach 

psychologiczną przeszkodę dla potencjalnych instytucji chcących wymieniać się informacjami za 

pośrednictwem tego systemu. W rezultacie wersja zakresu danych z 2011 r. została pozbawiona 

wielu opcjonalnych segmentów informacyjnych. Powyższy przykład pokazuje, że tworząc system 

wymiany informacji należy starannie przemyśleć, czy warto startować z maksymalnie szerokim 

zakresem pól, z których większość nie jest obowiązkowa i nie jest niezbędna do realizacji główne-

go celu budowy systemu – w tym przypadku oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

Z uwagi na fakt, że zmiany w obowiązującym zakresie informacji oznaczają konieczność dostoso-

wania się dla wielu użytkowników, co najczęściej wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów, 

są one wprowadzane stosunkowo rzadko. Poprzedzają je konsultacje z użytkownikami systemów 

i towarzyszy im kilkumiesięczny okres dostosowawczy pomiędzy opublikowaniem wiadomości 

o zmianie, a jej wdrożeniem w systemie produkcyjnym Biura.

Rozważania, dotyczące dylematów związanych z kształtowaniem standardów wymiany informa-

cji, zostały przedstawione z perspektywy aktualizacji zbiorów BIK informacjami o rachunkach kre-

dytowych i o osobach z nimi związanych. Mniej miejsca poświęcono zagadnieniom związanym 

z informacjami wymienianymi przy okazji składania zapytania do BIK i przekazywaniu odpowiedzi 

na te zapytania. Takie podejście wynika z  dwóch przyczyn. Po pierwsze, w  ramach zagadnień 

związanych z definiowaniem pól, ich formatami, część systemu dotycząca zapytań jest zbliżona 

do części dotyczącej przekazywania informacji o rachunkach kredytowych. Po drugie, w obsłudze 
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zapytań wprowadzenie standardu było o tyle prostsze, że oferta BIK była czymś nowym i banki 

równolegle z rozwojem BIK tworzyły po swojej stronie mechanizmy służące do składania zapytań 

na podstawie wniosków kredytowych. W ramach raportowania do BIK o udzielonych kredytach, 

narzucenie standardów było o tyle trudniejsze, że przed przystąpieniem do BIK, banki już miały 

systemy informatyczne, w których przetwarzały informacje o rachunkach kredytowych i swoich 

klientach. Kształtując standardy dla przekazywania informacji o rachunkach kredytowych należa-

ło brać pod uwagę wymagania systemu wymiany informacji oraz możliwości banków wynikające 

z przyjętych w nich sposobów przetwarzania danych. Wprowadzanie zmian w już funkcjonują-

cym systemie wymiany informacji jest trudne dla wszystkich stron tej wymiany zarówno w części 

obejmującej obsługę zapytań, jak i w części dotyczącej przekazywania informacji o transakcjach 

kredytowych.

2.3.3. Standaryzacja a formaty pól informacyjnych 

Pisząc o standaryzacji warto odnieść się do stosowanych w systemach wymiany informacji for-

matów danych. Dla pól wykorzystywanych w celu przekazywania danych opisujących rachunki 

kredytowe i klientów z nimi związanych, w BIK stosowane są niżej wymienione:

•	 pola	numeryczne,

•	 pola	znakowe,

•	 pola	dat,

•	 pola	kodowane.

Na podstawie powyższej klasyfikacji w kontekście zagadnień związanych ze standaryzacją danych 

warto zaznaczyć, że zastosowany format wymiany danych dla pól numerycznych dopuszcza 

przekazywanie w nich wyłącznie liczb całkowitych. Takie zasady powodują, że stopy procentowe 

zostały zakwalifikowane jako pola znakowe, gdyż w tych polach dopuszczalne są znaki wykorzy-

stywane jako separatory części dziesiętnych.

Z punktu widzenia standaryzacji wymiany danych istotne jest możliwie jak największe ograni-

czenie pól znakowych, w których dopuszczalne są litery (również polskie), cyfry i pewien zakres 

innych znaków (np. kropka, przecinek, myślnik). Mając do dyspozycji pola, w których w sposób 

opisowy można określać pewne cechy umowy kredytowej, każdy z uczestników systemów móg-

łby to robić po swojemu, co stało by w sprzeczności z dążeniem do standaryzacji i utrudniałoby 

porównywanie danych pochodzących z różnych źródeł. Można sobie wyobrazić, jakie zamiesza-

nie towarzyszyłoby wymianie informacji, gdyby pole opisujące rodzaj produktu było polem zna-

kowym – dostarczyciele danych na różne sposoby mogliby przekazać informację o tym, że rekord 

z danymi dotyczy karty kredytowej („KARTA KREDYTOWA”, „K. KREDYTOWA”, „KARTA KRED.” itp.), 

co utrudniałoby odbiorcom zrozumienie takiej informacji i wręcz uniemożliwiało automatyzację 

analizy otrzymanych raportów.
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Oczywiście są informacje, dla których nie da się uciec od zastosowania pól znakowych. Z istotnych 

pól opisujących rachunki kredytowe i osoby z nimi związane można tu wskazać wysokość stopy 

procentowej, serię i numer dokumentów tożsamości, imiona i nazwiska, dane adresowe. Wiele 

z tych pól obwarowanych jest jednak dodatkowymi regułami zawężającymi możliwości zapisu do 

pewnych określonych szablonów – powszechnie wiadomo jaka jest konstrukcja polskich kodów 

pocztowych czy serii i numerów dowodów osobistych. W ramach samych pól znakowych mamy 

do czynienia z różną skalą trudności w zakresie standaryzacji. Przykładowo standaryzacja przeka-

zywania wartości w polu „imię” jest łatwiejsza niż standaryzacja przekazywania danych adreso-

wych, przy której dla uzyskania satysfakcjonujących wyników należy wykorzystać specjalistyczne 

słowniki i rozbudowane algorytmy weryfikacji danych.

Standaryzacja przekazywania informacji o datach z jednej strony narzuca kolejność poszczegól-

nych elementów (rok-miesiąc-dzień), ale dopuszcza dowolność w stosowaniu znaków oddziela-

jących poszczególne elementy daty.

Kluczowym aspektem standaryzacji wymiany informacji jest wykorzystywanie pól kodowanych. 

Dają one możliwość opisania danego zjawiska, obiektu, za pomocą wartości wybranej z zamknię-

tej listy możliwych wariantów. W ten sposób przekazywane są np. informacje o rodzaju produktu 

kredytowego, gdzie np. kod „01” oznacza kredyt ratalny, a „23” kartę kredytową. Innym przykła-

dem ważnego pola kodowego jest informacja o walucie transakcji. Na przykładzie tych pól spró-

buję opisać pewne złożoności związane z  przygotowaniem optymalnego zestawu możliwych 

wartości dla pola kodowego. Sporządzenie takiej listy dla pola przeznaczonego do przekazania 

informacji o walucie zobowiązania wydaje się łatwe – wiadomo jakie waluty funkcjonują na świe-

cie, poza tym „euro” czy „frank szwajcarski” oznacza dokładnie to samo dla każdego użytkownika 

systemu. Sporządzenie precyzyjnego wykazu wartości możliwych do przekazania w polu określa-

jącym rodzaj produktu kredytowego jest dużo trudniejsze. Po pierwsze, oferta instytucji udziela-

jących kredyty i pożyczki podlega ciągłym zmianom – pojawiają się nowe produkty, urozmaicane 

są produkty już istniejące. Po drugie, tak samo nazywające się produkty w różnych instytucjach 

mogą wykazywać różne specyficzne cechy mające wpływ na sposób ich obsługi w bankach, a co 

za tym idzie na sposób raportowania do BIK. Trudność pojawia się również po stronie odbiorcy 

informacji, ponieważ produkt, oznaczony danym kodem i  przekazany do systemu przez jeden 

z banków, w innym banku może oznaczać coś nieco innego i interpretacja poszczególnych pól 

z zastosowaniem własnych znaczeń może być obarczona pewnym błędem. Opisane trudności 

powodują, że nierzadko w ramach wymiany danych konieczne jest dopasowanie pewnych war-

tości i ich znaczeń obowiązujących w banku do wartości dopuszczalnych w ramach systemu BIK. 
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Praktyczne wyzwania kształtowania standardów - przykłady

Mnogość instytucji wymieniających dane za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. 

sprawia, że pomimo starań nie jest możliwa pełna standaryzacja wymiany informacji. Różnice 

pomiędzy uczestnikami systemu w sposobach i metodach przetwarzania danych w tych instytu-

cjach powodują, że zakres danych i reguły dotyczące ich przekazywania nie zawsze ograniczają 

się do jednego standardu, dopuszczają pewne warianty przekazywania określonych informacji. 

Ciekawymi przykładami tego rodzaju sytuacji są zasady regulujące przekazywanie danych o imio-

nach i nazwiskach oraz o adresach osób związanych z rachunkami kredytowymi.

Funkcjonujące w BIK systemy wymiany informacji, zarówno o osobach fizycznych, jak i o przed-

siębiorcach, dopuszcza dwa warianty dostarczania danych o imionach i nazwiskach oraz danych 

adresowych. Jedna opcja zakłada przekazywanie tych danych w osobnych polach, druga dopusz-

cza ich przekazywanie w  tzw. polach zagregowanych. Dla danych imiennych w  pierwszym 

wariancie wykorzystywane są odrębne pola dla imienia, ewentualnego drugiego imienia, nazwi-

ska, ewentualnego drugiego człony nazwiska. Wykorzystanie drugiej z dostępnych opcji oznacza 

przekazanie wszystkich tych danych w jednym polu. Podobnie dla adresów – można przekazać 

dane w odrębnych polach: miejscowość, nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu lub wstawić je 

do wspólnego pola.

U podstaw takiego rozwiązania leżą historyczne możliwości przekazywania informacji przez 

uczestników systemu. Dla BIK korzystniejszym rozwiązaniem byłoby utrzymywanie jednego stan-

dardu zakładającego przekazywanie danych imiennych i adresowych w odrębnych polach, ale 

ze względu na to, że nie wszyscy potencjalni użytkownicy systemu byli w stanie dostarczać dane 

w  takiej formie, zdecydowano się umożliwić ich przekazywanie również w  formie zagregowa-

nej. Taka elastyczność pociąga za sobą określone konsekwencje dla procesu przetwarzania tych 

danych po stronie BIK. Wymagała wytworzenia i utrzymywania oprogramowania służącego do 

wyodrębniania z  danych zagregowanych poszczególnych części składowych. Biorąc pod uwa-

gę znaczenie tych danych, które są wykorzystywane w procesie identyfikacji klienta przed tym 

oprogramowaniem stawiane są bardzo wysokie wymagania pod względem jego niezawodności.

Kolejnym ciekawym przykładem tym razem czasowego przyzwolenia na pewne odstępstwa od 

ścisłego trzymania się standardu jest kwestia egzekwowania przekazywania w ramach danych 

dostarczanych do BIK dwóch, bardzo istotnych informacji: o  numerze PESEL i  o dokumencie 

tożsamości. Obydwa wymienione pola są określone w dokumentacji opisującej zakres i  format 

wymiany danych jako obowiązkowe. Teoretycznie brak jednego z  tych elementów powinien 

oznaczać odrzucenie informacji o całej transakcji przy próbie przekazania danych do BIK. Jednak 

w momencie, kiedy rozpoczęło się dostarczanie do BIK wsadów w ramach wymiany informacji, 
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nie wszyscy uczestnicy raportując o swoich klientach byli w stanie przekazywać zarówno nume-

ry PESEL, jak i  informacje o  dokumencie. W  tej sytuacji, nie chcąc hamować procesu zasilania 

bazy danych, postanowiono złagodzić reguły kontrolne i akceptować zestawy danych zawiera-

jące jeden z dwóch identyfikatorów – PESEL lub dokument. Takie złagodzenie wymagało od BIK 

dostosowania procesu identyfikowania klienta. Obecnie, od kilku już lat, w ramach raportowania 

do BIK należy przekazywać zarówno PESELE, jak i  informacje o dokumentach klientów banków 

i SKOK-ów.

Dwa wyżej wspomniane ograniczenia kształtowania standardów wymiany informacji są jedno-

cześnie przykładem na to, że w początkowym okresie funkcjonowania BIK łatwiej było wprowa-

dzać standardy dla części obejmującej zapytania i raporty. Format wymiany danych dla zapytań 

od początku dopuszcza przekazywanie danych imiennych i adresowych wyłącznie w odrębnych 

polach. Podobnie, dla obywateli polskich, od początku wymagane było przekazywanie zarówno 

informacji o numerze PESEL, jak i informacji o dokumencie tożsamości. 

Wspomniany proces identyfikacji osób fizycznych związanych z  rachunkami kredytowymi jest 

jednym z najbardziej istotnych standardów, które musiały zostać opracowane w BIK w celu umoż-

liwienia wymiany informacji o zobowiązaniach klientów banków i SKOK-ów. Dane do systemów 

BIK z  założenia miało przekazywać kilkadziesiąt instytucji. W  praktyce w  przypadku systemu, 

w  którym są przetwarzane informacje o  zobowiązaniach kredytowych osób fizycznych, jest to 

ponad 600 banków i SKOK-ów. Po stronie systemu BIK leży ustalenie, które spośród dziesiątek 

milionów informacji przekazywanych przez różne instytucje dotyczą tej samej osoby. Biorąc 

pod uwagę możliwość przekazania danych o  imieniu i nazwisku w osobnych polach oraz fakt, 

że w  pierwszych latach funkcjonowania systemu wymiany informacji w  niektórych rekordach 

z  danymi klientów mogło brakować numeru PESEL lub informacji o  dokumencie tożsamości, 

wypracowanie takiego mechanizmu identyfikacji nie należało do najprostszych zadań. Priory-

tetowa w tym przypadku była niezawodność – pomyłka w działaniu tego mechanizmu mogła-

by doprowadzić do zaprezentowania na jednym raporcie kredytowym informacji dotyczących 

dwóch różnych osób lub do pokazania niekompletnych danych klienta. Warto dodać, że BIK nie 

korzysta w sposób usystematyzowany na masową skalę z weryfikacji danych osobowych klienta 

w rejestrze PESEL. Z perspektywy piętnastu lat funkcjonowania brak istotnych błędów związa-

nych z niepoprawną identyfikacją klienta należy uznać za duży sukces Biura.

Ciekawym, w kontekście standaryzacji, obszarem danych są pola dotyczące kwot i sald. Nie zawsze 

informacje w  takim kształcie, w  jakim zostały zdefiniowane w  ramach opisu formatu wymiany 

danych na potrzeby współpracy z BIK są przechowywane w systemach bankowych, z których są 

importowane dane na potrzeby przygotowania wsadu informacyjnego. Zdarza się, że aby uzy-

skać informację wymaganą przez BIK należy dokonać pewnych obliczeń na innych wartościach.
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W trakcie opracowywania standardu w zakresie wymiany informacji bardzo ważna jest precyzja 

w opisie definicji poszczególnych pól. Odnosi się to szczególnie do pól, w których przekazywane 

są kwoty. W  historii Biura zdarzyła się sytuacja, w  której definicja pola służącego do przekazy-

wania informacji o  wartości łącznej kwoty należności z  tytułu kapitału i  odsetek oraz kosztów 

i  prowizji wykazywanych na rachunku wymaganych do zamknięcia transakcji w  danym dniu 

interpretowano niejednoznacznie na skutek niewystarczająco precyzyjnego opisu. Część insty-

tucji wykazywała w tym polu również wartość przyszłych odsetek, co prowadziło do przekazania 

zawyżonej liczby. W kolejnych wersjach dokumentu opisującego standardy wymiany informacji 

opis pola został doprecyzowany.

2.3.4. Dobrowolność jako czynnik spowalniający zmiany

Istotnym dylematem w kształtowaniu standardów wymiany informacji jest zjawisko polegające 

na tym, że trudno jest zmienić raz wprowadzony format wymiany danych. Dotyczy to zarówno 

zapytań składanych do BIK, jak i przekazywania do Biura informacji o rachunkach kredytowych 

i ich klientach. Przystąpienie do systemu wymiany informacji lub przejście na jego wyższą wersję 

wiąże się z określonymi kosztami. Po ich poniesieniu użytkownicy nie chcą w krótkim odstępie 

czasu wydawać kolejnych środków na dostosowanie się do nowej wersji.

Nowa wersja systemu często wiąże się z wprowadzaniem nowych pól lub zmianami reguł popraw-

ności danych, co oznacza ingerencję w ustalony wcześniej standard wymiany informacji. Dobro-

wolność uczestniczenia w systemach Biura, a także specyficzne relacje pomiędzy BIK a instytucja-

mi uczestniczącymi, które tworzą pewną zamkniętą grupę, a ponadto niektóre z nich są jedno-

cześnie udziałowcami spółki powodują, że BIK nie narzucał konieczności dostosowywania się do 

nowych wersji systemu. Skutkiem takiego podejścia jest utrzymywanie w jednym momencie jego 

czterech różnych wersji. Taki stan rzeczy utrudnia zarządzanie przetwarzanymi danymi i standa-

ryzację wymiany informacji. Przy takich uwarunkowaniach każda zmiana kosztuje bardzo dużo 

wysiłku (konieczność testowania kilku wersji, konwersje pomiędzy różnymi formatami wymiany 

danych, z których korzystają poszczególni użytkownicy). W nieodległej przeszłości to ogranicze-

nie spowodowało odłożenie w czasie prac nad zmianą standardu w zakresie informacji o typie 

produktu kredytowego.

Aktualnie BIK wprowadza politykę wersjonowania, która w sposób akceptowalny dla uczestni-

ków systemu wymiany informacji uporządkuje kwestię wycofywania najstarszych wersji systemu 

i formatu wymiany danych.
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2.3.5. Okres przetwarzania danych a standardy wymiany informacji

Informacje gromadzone w systemach BIK charakteryzują się tym, że są przetwarzane przez długi 

czas. W zależności od rodzaju produktu kredytowego czas trwania umowy wynosi od kilku mie-

sięcy do kilkudziesięciu lat. Poza tym, ponad połowa rachunków kredytowych na skutek udzie-

lenia przez klienta stosownej zgody lub w wyniku spełnienia warunków wskazanych w Ustawie 

Prawo Bankowe jest przetwarzana dla celów oceny ryzyka i zdolności kredytowej przez okres do 

pięciu lat od chwili zamknięcia transakcji. Oprócz tego dane są przetwarzane przez dwanaście lat 

w celu stosowania metod statystycznych.

Tak długi okres przetwarzania danych w zbiorach BIK oznacza, że są w nim zgromadzone infor-

macje, które w chwili wprowadzania podlegały różnym zasadom kontroli poprawności. Standard 

wymiany informacji, rozumiany jako zakres danych i reguły jakie powinny spełniać, zmienia się 

w  czasie: dochodzą nowe pola (w tym obowiązkowe), pola zmieniają status obligatoryjności, 

modyfikacji podlegają reguły kontroli poprawności danych. Oznacza to, że w danym momencie 

w systemach BIK są przetwarzane układy danych wprowadzone do niego kilka lat wcześniej, a któ-

re obecnie zostałyby odrzucone, ponieważ nie spełniają wprowadzonych w międzyczasie reguł 

walidacji. W niektórych przypadkach takie sytuacje można łagodzić poprzez zastosowanie kon-

wersji danych ze starego formatu do nowego, ale nie zawsze jest to możliwe. Przykładem może 

być wprowadzone do zakresu wymaganych informacji w 2005 r. pole informujące o liczbie dni 

opóźnienia klienta w spłacie zobowiązania. W systemie do chwili obecnej znajdują się historyczne 

rekordy, w których tej informacji nie ma, ponieważ w momencie ich wprowadzania do bazy BIK 

nie była wymagana. Takie rozbieżności mogą utrudniać interpretację raportów, na których braku-

je informacji, których występowanie teoretycznie jest obowiązkowe.

2.3.6. Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące kształtowania standardów wymiany informa-

cji należy stwierdzić, że pomimo ograniczeń takich jak brak możliwości twardego narzucenia 

zasad wymiany informacji oraz niedostatki i zróżnicowanie poziomu jakości danych w systemie 

bankowym w  początkowym okresie funkcjonowania BIK, udało się wykreować akceptowalny 

dla wszystkich stron standard wymiany informacji. W zadowalającym stopniu odpowiada on na 

potrzeby banków w zakresie dostępu do informacji dotyczących poziomu zadłużenia klientów 

i ich rzetelności w obsłudze posiadanych zobowiązań. Zakres informacji obowiązkowych został 

dostosowany do tego głównego celu, dlatego wiele danych, które można przekazywać do BIK ma 

status nieobowiązkowych. Chcąc w przyszłości elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby 

rynku Biuro musi wypracować sprawny mechanizm szybkiego wprowadzania zmian w standar-

dzie wymiany informacji, szczególnie tych, które są konieczne do tego, aby móc oferować nowe 

produkty i usługi.
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2.4. Zarządzanie jakością danych
2.4.1. Wstęp

W ramach Rekomendacji T Komisja Nadzoru Finansowego formułuje zalecenie mówiące, że przy 

ocenie zdolności kredytowej klienta detalicznego banki powinny korzystać z baz danych w celu 

weryfikacji poziomu zadłużenia klientów i  historii spłat. Zgodnie z  Rekomendacją, korzystając 

z zewnętrznych baz danych, bank powinien ocenić ich wiarygodność i rzetelność. Ponadto, bank 

może wykorzystywać budowane bazy danych w zarządzaniu ryzykiem, jeżeli zawierają one kom-

pletne, wiarygodne i aktualne informacje, a do tworzonych przez banki baz danych o zaangażo-

waniach kredytowych klientów powinny być przekazywane kompletne i aktualne dane52.

Intencje autorów Rekomendacji trafnie wskazują jakie cechy przetwarzanych danych powinny 

być brane pod uwagę w ramach zarządzania jakością danych w takiej organizacji jak BIK, która 

pośredniczy w  wymianie informacji. Zgodnie z  przyjętym planem strategicznym misją BIK jest 

wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez 

dostarczanie bankom, konsumentom oraz przedsiębiorcom produktów informacyjnych oraz 

narzędzi informatycznych. Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa na rynku wymiany informa-

cji. Przetwarzane dane są dla BIK „surowcem”, z którego wytwarza produkty i usługi dla swoich 

klientów. Jego jakość jest jednym z kluczowych elementów składających się na ocenę finalnego 

produktu. Raporty BIK służą jego klientom do oceny aktualnych lub potencjalnych klientów bądź 

kontrahentów. W sytuacji, gdy jest ona dokonywana w oparciu o produkt informacyjny zbudowa-

ny z wykorzystaniem informacji o niskiej jakości, użytkownik traci zaufanie do takiego produktu. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której potencjalny klient banku ubiegając się o kredyt deklaruje, 

że aktualnie spłaca jedną pożyczkę gotówkową i ma dwie karty kredytowe, a na jego raporcie 

kredytowym bank weryfikujący wniosek widzi pożyczkę gotówkową i  jedną kartę kredytową. 

Porównanie informacji z dwóch źródeł prowadzi do oczywistego wniosku, że informacje zgro-

madzone w BIK są niekompletne. W sytuacji, w której klient sam nie przyznałby się do posiadania 

dwóch kart kredytowych bank oceniałby jego zdolność kredytową w oparciu o niepełną informa-

cję i w przyszłości do danych pochodzących z BIK podchodziłby z pewną rezerwą. Stąd od wielu 

lat BIK przykłada dużą wagę do jakości danych zgromadzonych w systemach Biura. 

Na jakość danych i sposób zarządzania nią wpływ ma również przyjęty model danych i to, w jakim 

stopniu odpowiada on oczekiwaniom użytkowników, czy pozwala spełnić ich oczekiwania 

biznesowe. Zagadnienia związane z  projektowaniem systemów wymiany informacji nie będą 

jednak rozwijane w niniejszym opracowaniu. Nie będą również poruszane zagadnienia związa-
52.  Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych; Komisja Nadzoru Finansowego; Warszawa; 
luty 2010; Rekomendacja 14, pkt. 14.3, 14.6, str. 27.
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ne z zapewnieniem integralności informacji, czyli właściwości zapewniającej, że informacje nie 

zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany. Te kwestie dotyczą bezpieczeń-

stwa informacji, a dalsza część rozdziału będzie poświęcona zagadnieniom dotyczącym jakości 

danych z perspektywy codziennych relacji BIK z uczestnikami systemów wymiany informacji.

Rozważania zawarte w  niniejszym rozdziale będą się koncentrowały wokół praktyki zarządza-

nia jakością danych w BIK. Poruszone zostaną takie wymiary jakości danych jak ich aktualność, 

poprawność względem obowiązujących reguł, kompletność produktowa, zgodność z rzeczywi-

stością, stabilność danych w kontekście ich bieżącego korygowania oraz stopień przekazywania 

informacji opcjonalnych. Zarządzanie jakością danych w BIK obejmuje działania mające na celu 

zapewnienie przetwarzanym danym spełnienia tych cech w jak największym stopniu.

2.4.2. Aktualność danych

Na rynku wymiany informacji, na którym funkcjonuje BIK, bardzo istotną cechą określającą war-

tość informacji jest jej aktualność. Można ją zdefiniować jako okres jaki upłynął pomiędzy zaj-

ściem zdarzenia do momentu wprowadzenia informacji o tym zdarzeniu do bazy danych, z któ-

rej są generowane produkty lub usługi dla uczestników systemu wymiany informacji. Analiza 

danych przetwarzanych w BIK pokazuje, że wielu spośród klientów banków jest bardzo aktyw-

nych – posiadają wiele zobowiązań ratalnych i produktów o charakterze limitowym. Po spłaceniu 

jednego zobowiązania nierzadko w  krótkim czasie ubiegają się o  kolejny produkt. Aktualność 

danych odzwierciedlających aktualny stan zaangażowania kredytowego ma znaczenie dla obu 

stron potencjalnej transakcji – dla banku, który chce wiedzieć o wszystkich zdarzeniach w kredy-

towym życiu klienta łącznie z tymi, do których doszło w dniach bezpośrednio poprzedzających 

złożenie zapytania, jak i dla potencjalnego klienta, który chciałby, aby informacja o tym, że spłaca 

poszczególne raty lub całe zobowiązanie była dostępna w raportach na jego temat w jak najkrót-

szym czasie.

Dla głównych zbiorów danych przetwarzanych w BIK – SI BIK Klient Indywidualny i SI BIK Przed-

siębiorca – przyjęto przy ich projektowaniu miesięczny cykl aktualizacji informacji. Oznacza to, że 

każda z instytucji uczestniczących w systemie wymiany informacji jest zobowiązana co najmniej 

raz w miesiącu, do określonego umownie dnia, przekazać informacje o aktualnym stanie wszyst-

kich zobowiązań kredytowych swoich klientów. Z upływem lat zaczęło pojawiać się coraz więcej 

głosów twierdzących, że miesięczny cykl aktualizacji przestał być wystarczający z punktu widze-

nia banków i SKOK-ów oraz ich klientów. Przy miesięcznym trybie aktualizacji danych występują 

sytuacje, w których informacja o zdarzeniu, do którego doszło na początku jednego z miesięcy, 

znajduje odzwierciedlenie w bazie BIK po blisko dwóch miesiącach. Przykładowo, klient banku 

spłaca kredyt piątego marca, bank przygotowuje wsad (zawierający informację o  spłacie) wg 

stanu danych na 31 marca i (zgodnie z umową) dostarcza go do BIK 25 kwietnia. Po 2-3 dniach 
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informacja o  spłacie kredytu przekazana we wsadzie informacyjnym zostaje wprowadzona do 

zbiorów danych, z których są generowane Raporty Kredytowe. W sytuacji, w której zarówno bank, 

jak i BIK terminowo wykonały swoje obowiązki w zakresie aktualizacji danych, informacja o spła-

cie kredytu jest dostępna po blisko ośmiu tygodniach.

Wobec tego typu ograniczenia, w ostatnich latach podejmowano inicjatywy mające na celu jego 

łagodzenie. W 2007 r. instytucjom uczestniczącym w systemie wymiany informacji o zobowiąza-

niach kredytowych osób fizycznych udostępniono możliwość zdalnego przekazywania informacji 

o spłacie zobowiązania dla pojedynczych przypadków. Od połowy 2012 r. wprowadzono zmia-

nę, dzięki której banki i SKOK-i oprócz comiesięcznych aktualizacji, obejmujących pełen portfel 

swoich kredytów, mogą w trakcie miesiąca (np. raz na tydzień) dostarczać do BIK zbiór aktuali-

zacji zawierający informacje o spłatach kredytów oraz o kredytach nowych. Jest to pierwszy krok 

w stronę częstszej aktualizacji danych na masową skalę.

Wiele wskazuje na to, że częstsza aktualizacja danych dotyczących informacji o zobowiązaniach 

klientów banków będzie ważnym punktem w planie działania BIK w najbliższych latach. Wybór 

docelowego sposobu uaktualniania danych jest sprawą otwartą i na obecnym etapie nie można 

wykluczyć zasadniczych zmian w podejściu do tej kwestii. Warto podkreślić, że zmiany w trybie 

odświeżania informacji o rachunkach kredytowych i podmiotach z nimi związanymi oznaczają, że 

w systemie będą przetwarzane informacje w nieco innym układzie – np. cotygodniowe informa-

cje o stanie rachunku w miejsce comiesięcznych. Ma to wpływ na treść Raportów Kredytowych. 

Oznacza to, że zwiększenie częstotliwości aktualizacji danych to nie tylko konieczność dostoso-

wania się BIK i banków do częstszego przekazywania danych, ale również potrzeba dostosowa-

nia raportów kredytowych do tych zmian i nauczenia się interpretacji raportów opartych o dane 

częściej uaktualniane.

Ideałem w kwestii aktualności informacji byłaby sytuacja, w której informacje pomiędzy BIK a jego 

klientami, byłyby wymieniane w czasie rzeczywistym, w tzw. trybie on-line. Taki tryb obowiązuje 

dla zapytań kredytowych. Informacja o tym, że jeden z banków złożył o daną osobę zapytanie 

w związku z ubieganiem się jej o kredyt jest dostępna dla innych uczestników transakcji po kilku 

sekundach.

Bardzo ważną aktywnością w obszarze zarządzania danymi pod kątem ich aktualności jest bieżą-

cy monitoring sytuacji, w których informacja o rachunkach kredytowych w pewnym momencie 

ich trwania przestaje być odświeżana i ich stan w zbiorach BIK zatrzymuje się na jednej dacie, 

która z każdym miesiącem jest coraz bardziej odległa od teraźniejszości. Często takie informa-

cje pozostają niezaktualizowane nawet po ich ostatecznej spłacie. Zaprzestanie uaktualnia-

nia danych rachunku może mieć dwie przyczyny. Po pierwsze, może się zdarzyć, że w pewnym 
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momencie historii raportowania o danej transakcji do BIK, w przekazywanych danych pojawi się 

taki ich układ, który spowoduje, że nie będzie spełniona jedna z reguł poprawności decydująca 

o tym, czy aktualizacja informacji o danym kredycie może zostać wprowadzona do bazy produk-

cyjnej. Brak poprawy błędnego układu danych przy okazji kolejnych prób raportowania o danym 

rachunku powoduje, że informacje dotyczące danego zobowiązania kredytowego nie są odświe-

żane. Po drugie, może się zdarzyć, że instytucja przekazująca dane do BIK, w pewnym momencie 

historii trwania zobowiązania zaprzestaje umieszczania informacji o danej transakcji we wsadzie 

informacyjnym. Druga z wymienionych przyczyn występuje zdecydowanie rzadziej. Utrzymywa-

nie liczby rekordów zawierających informacje o rachunkach nieaktualizowanych na niskim pozio-

mie jest jednym z podstawowych zadań BIK w obszarze jakości danych.

2.4.3. Poprawność danych względem obowiązujących reguł

Dokumentacja opisująca zakres i  format informacji, które są przedmiotem wymiany w ramach 

systemów Biura Informacji Kredytowej S.A., definiuje również szereg kryteriów poprawności (tzw. 

reguł walidacji danych), które muszą zostać spełnione, aby dane zostały uznane za poprawne 

i  wprowadzone do produkcyjnych baz danych. Każda przekazana informacja jest sprawdzana 

pod względem co najmniej kilku kryteriów, dla niektórych pól liczba reguł walidacji przekracza 

dwadzieścia. W  systemie wymiany informacji o  osobach fizycznych jako kredytobiorcach jest 

około dwieście pól, co daje ponad tysiąc walidacji. Obok kryteriów, których spełnienie decyduje 

o wprowadzeniu danych do systemów produkcyjnych bądź ich odrzuceniu funkcjonują reguły, 

które wychwytują układy danych możliwe do wystąpienia w  realiach rynku kredytowego, ale 

obrazujące sytuacje zdarzające się rzadko. Dla takich układów danych są zgłaszane komunikaty 

informacyjne lub ostrzegawcze, które instytucji dostarczającej dane dają możliwość ich weryfi-

kacji. Masowe występowanie takich komunikatów może świadczyć o  systematycznym błędzie 

w danych.

Kontrola poprawności danych o zobowiązaniach dokonywana jest przed decyzją o możliwości 

ich wprowadzenia do dwóch głównych systemów informacyjnych biura i składa się z dwóch eta-

pów. W trakcie pierwszego z nich sprawdzana jest poprawność tych reguł, które dotyczą wyłącz-

nie informacji przekazanych w danym cyklu aktualizacji. Są to kontrole wypełnienia pól obowiąz-

kowych, sprawdzenia formatu pól, relacji pomiędzy polami kwot lub dat przekazanymi w trakcie 

danej aktualizacji. Na tym etapie możliwa do stwierdzenia jest np. niezgodność pomiędzy war-

tościami w polach PESEL i data urodzenia. Drugi etap walidacji reguł poprawności danych doty-

czy porównania pomiędzy informacjami o danym zobowiązaniu zapisanymi wcześniej w bazie 

danych,  a danymi przekazanymi w  bieżącej aktualizacji. W  trakcie tego etapu analizy danych 

można np. wykryć błąd polegający na przekazaniu innej niż wcześniej daty zawarcia umowy dla 

danego rachunku.
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Konsekwencją nie spełnienia jednej z krytycznych reguł poprawności danych przy próbie cyklicz-

nej aktualizacji informacji o danym rachunku jest odrzucenie próby uaktualnienia lub, w przy-

padku próby pierwszego przekazania informacji o danym rachunku, brak wprowadzenia infor-

macji o danym zobowiązaniu do produkcyjnej bazy danych. Dotyczy to obydwu wyżej opisanych 

etapów kontroli poprawności danych. Ponadto, przekroczenie dopuszczalnego poziomu udziału 

błędnych rekordów w  ramach wsadu aktualizacyjnego zawierającego informację o  aktualnym 

stanie wszystkich zobowiązań oznacza odrzucenie całego wsadu. Dodatkowo funkcjonuje grupa 

kilkunastu reguł poprawności, dotyczących głównie formatu pliku wsadowego, dla których zła-

manie choćby jednej z nich oznacza odrzucenie aktualizacji dla wszystkich rekordów ze wsadu 

informacyjnego. Ten system kontroli zachowania poprawności reguł dla danych przekazywanych 

do BIK powoduje, że uczestnicy systemu muszą dokładać starań dla ich spełnienia. Utrzymanie 

poziomu jakości danych wsadowych rozumianego jako udział rekordów spełniających reguły 

poprawności w ogólnej liczbie rekordów przekazanych w ramach cyklicznej aktualizacji jest każ-

dego roku jednym z celów BIK w ramach dbałości o jakość danych.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy BIK a dostawcami danych w obszarze walidacji reguł 

poprawności, zostały wprowadzone unikatowe i jednoznaczne komunikaty generowane w trak-

cie przetwarzania wsadów aktualizujących i  przekazywane do banków i  SKOK-ów. Taka forma 

wyników z przetwarzania wsadów umożliwia stwierdzenie, jakie reguły poprawności danych nie 

zostały spełnione dla poszczególnych rekordów opisujących transakcje kredytowe.

Reguły poprawności danych są weryfikowane również dla danych przekazywanych do BIK 

w ramach zapytań składanych przez banki lub SKOK-i o ich klientów. Pola informacyjne przecho-

wywane przy okazji zapytań, mające swoje odpowiedniki w zakresie informacji przekazywanych 

w ramach raportowania o transakcjach kredytowych, podlegają analogicznym regułom popraw-

ności danych. W  odpowiedzi na zapytanie, zawierające dane nie spełniające reguł poprawno-

ści, nie jest oddawany Raport Kredytowy. Oznacza to, że aby uniknąć takiej sytuacji, która często 

oznacza wstrzymanie decyzji o ewentualnym udzieleniu kredytu, instytucje korzystające z syste-

mów wymiany informacji muszą dbać o poprawność danych przekazywanych w ramach zapytań 

do BIK.

Z ustalaniem reguł poprawności danych wiąże się pewien dylemat: czy stawiać danym bardzo 

wysokie wymagania, ale liczyć się z tym, że liczba informacji odrzucanych z powodu wystąpienia 

błędu będzie stosunkowo duża; czy może utrzymywać łagodniejsze reguły poprawności danych 

i odrzucać relatywnie mało informacji, ale godzić się z tym, że jakość danych nie będzie dosko-

nała? Należy mieć to na uwadze i wydaje się, że nie powinno się dążyć do doskonałości w jakości 

danych za wszelką cenę. W ramach zarządzania jakością danych należy na bieżąco monitorować 

główne przyczyny odrzucania danych z powodu tego, że nie spełniają ustalonych reguł popraw-
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ności. Wnioski wyciągane z tego typu analizy dają możliwość do ewentualnych korekt przyjętych 

reguł. Może np. okazać się, że któraś z przyjętych walidacji stanowi problem dla wielu dostarczy-

cieli danych i należy rozważyć jej złagodzenie, o ile jest ono akceptowalne w kontekście nadrzęd-

nego celu jakim jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu jakości danych. 

Kończąc rozważania dotyczące poprawności przetwarzanych danych względem obowiązujących 

reguł warto nadmienić, że w przypadku BIK ich sprawdzenie odbywa się z wykorzystaniem narzę-

dzi informatycznych, które zostały wytworzone w Biurze.

2.4.4. Kompletność produktowa danych

Paradoksalnie, jednym z  ciekawszych zadań w  zarządzaniu jakością danych w  BIK w  ostatnich 

latach było analizowanie informacji, których w zbiorach Biura nie było. Działo się to w ramach 

analizy tzw. kompletności produktowej danych. Pod tym pojęciem rozumiemy stopień pokrywa-

nia się bazy BIK z realną sytuacją na rynku pod względem faktycznie zawartych umów pomiędzy 

bankami a ich klientami. O pełnej kompletności produktowej moglibyśmy mówić w sytuacji, gdy-

by informacja o każdym udzielonym kredycie czy pożyczce, każdej przyznanej karcie kredytowej 

czy limicie w rachunku była przekazywana przez poszczególnych uczestników systemów wymia-

ny informacji do BIK.

Z założenia uczestnicy systemów zobowiązani są dostarczać do BIK informacje o pełnym portfe-

lu swoich produktów. W praktyce, szczególnie w pierwszych latach przystępowania poszczegól-

nych banków do BIK, zdarzały się odstępstwa od tej zasady spowodowane głównie ogranicze-

niami technicznymi – wygenerowanie wsadu do BIK z niektórych systemów banków, w których 

były przetwarzane informacje o pewnych typach produktów wymagało większego nakładu pracy 

koniecznego do poniesienia, aby dane wygenerowane z  tych systemów spełniały wymagania 

jakościowe stawiane przez BIK. Stan kompletności produktowej danych w ostatnich latach uległ 

istotnej poprawie. 

O ile zidentyfikowanie problemu polegającego na tym, że jakaś instytucja w ogóle nie przekazuje 

informacji o którymś ze swoich produktów jest dosyć proste, o tyle bardzo trudno jest w miarę 

precyzyjnie oszacować wielkość luki informacyjnej w  sytuacjach, gdy bank ogólnie przekazuje 

informację o danym produkcie, ale nie o wszystkich zobowiązaniach z tej grupy. W pierwszym 

przypadku porównanie zakresu typów produktów wykorzystywanych w  zapytaniach kredyto-

wych danego banku oraz oferty banku z typami produktów przekazywanych we wsadach infor-

macyjnych, zawierających dane o  zawartych umowach, daje możliwość stwierdzenia, że jakaś 

instytucja w ogóle nie przekazuje np. danych dotyczących zawartych umów kredytów mieszka-

niowych, a jednocześnie intensywnie promuje taki produkt. Sytuację, w której informacje o zawar-
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tych umowach dotyczących danego produktu są raportowane do BIK, ale nie w pełnym zakresie, 

są trudniejsze do stwierdzenia i praktycznie nie ma możliwości oszacowania ilu umów dotyczy 

ewentualna luka. Brakuje źródła informacyjnego, do którego można przyrównać zbiory BIK pod 

względem ilości zawartych umów. Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski publi-

kują informacje o łącznej wielkości zadłużenia w podziale na kategorie produktów i do tych infor-

macji porównywane są zasoby informacyjne zgromadzone w BIK. Informacje publikowane przez 

KNF i NBP są wiarygodne ponieważ banki są zobowiązane do terminowego dostarczania danych 

dla tych instytucji. Pomimo tego, porównanie zbiorów BIK z informacjami pochodzącymi z KNF 

i NBP ma pewne ograniczenia. Są nimi przede wszystkim: różnice w strukturze produktowej, zali-

czanie przez banki naliczonych odsetek do zadłużenia (w tym odsetek od kredytów przetermino-

wanych), różnice pomiędzy bankami w klasyfikowaniu kredytów dla przedsiębiorców indywidu-

alnych i rolników. Ograniczenia te powodują, że dla większości kategorii produktowych wg. stanu 

zadłużenia baza BIK jest większa od KNF.

2.4.5. Zgodność danych z rzeczywistością

Kolejną cechą danych przetwarzanych w systemach wymiany informacji jest ich zgodność z rze-

czywistością, czyli czy odzwierciedlają one stan faktyczny wynikający z umów zawartych pomiędzy 

bankami i SKOK-ami a ich klientami i z późniejszego sposobu realizacji tych umów. Oczywistym 

jest fakt, że dane przekazane do BIK mogą być zgodne z przyjętym standardem, spełniać wszyst-

kie reguły poprawności zdefiniowane w dokumentacji opisującej zakres i format danych, a pomi-

mo tego nie być zgodnymi z faktycznym stanem rzeczy.

Zapewnienie jak największego stopnia pokrywania się danych zgromadzonych w BIK z rzeczywi-

stością jest o tyle trudne, że Biuro przetwarzając dane otrzymane od współpracujących instytucji 

nie ma wglądu w treści umów zawieranych pomiędzy bankami a ich klientami. BIK, poza informa-

cją otrzymaną z banku, nie ma możliwości zweryfikowania na masową skalę tego, czy raportowa-

nie banków o terminowości spłat kolejnych rat zobowiązań jest wolne od błędów.

Pewne błędy, które wystąpią na masową skalę i ze względu na swoją specyfikę „rzucają się w oczy” 

mogą być względnie łatwo wykryte. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ze względu na systema-

tyczny błąd w trakcie procesu generowania wsadu informacyjnego jeden z banków przekazałby 

do BIK informację o tym, że posiada osiemset tysięcy kredytów mieszkaniowych nominowanych 

w węgierskich forintach. Taki układ danych najprawdopodobniej zostałby zidentyfikowany i sko-

rygowany stosunkowo szybko. Każdej osobie mającej nawet bardzo ogólną wiedzę o rynku kre-

dytowym taka sytuacja wydałaby się dziwna i pociągnęłaby za sobą wyjaśnienie mało wiarygod-

nego układu danych i podjęcia kroków do jego skorygowania.
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Trudniej, z pozycji integratora danych jakim jest BIK, zidentyfikować błędy, które nie są ewiden-

tne, ale zniekształcają obraz danej osoby związanej z  rachunkiem kredytowym. Za przykłady 

mogą posłużyć: przekazanie nieprawdziwej informacji o tym, że klient nie spłaca terminowo rat 

zobowiązania, niezgodna ze stanem faktycznym informacja o wysokości zadłużenia, czy błędne 

dane osobowe klienta banku lub SKOK-u. Błędy tego rodzaju mogą wynikać z pomyłek popeł-

nionych przez osoby zajmujące się obsługą danego zobowiązania, z niewystarczającej precyzji 

w definiowaniu pewnych kategorii informacyjnych w dokumentacji Biura, z niewłaściwej inter-

pretacji zapisów tej dokumentacji w banku dostarczającym dane lub też z pewnych ograniczeń 

systemowych towarzyszących procesowi przygotowywania danych na potrzeby raportowania 

do BIK, które mogą prowadzić do pewnych uproszczeń zniekształcających informację docierającą 

do BIK. W takich sytuacjach często dopiero poszkodowany klient banku jest źródłem informacji 

o błędnym układzie danych.

Warto próbować wyprzedzać niezadowolonego klienta i monitorować dane pod kątem nietypo-

wych zmian, które mogą w nich zachodzić. Można to realizować poprzez cykliczną weryfikację 

danych w różnych przekrojach, tak dla całego zbioru, jak i dla podzbiorów obejmujących dane 

poszczególnych uczestników systemu wymiany informacji. Warto w  ten sposób kontrolować 

strukturę danych pod względem np. rodzajów produktów, terminowości obsługi zobowiązań, 

łącznej wielkości zadłużenia.

W zakresie informacji będących przedmiotem wymiany w  systemach BIK można wskazać seg-

menty danych, dla których istnieją zewnętrzne źródła informacji możliwe do weryfikacji popraw-

ności danych. Jako przykład można podać dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, infor-

macje o dokumencie) i możliwość potwierdzenia ich zgodności w trybie weryfikacji ze zbiorami 

PESEL lub ogólnokrajową ewidencją wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Obecnie 

kwestia masowej weryfikacji z  wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych jest obarczona 

pewnymi ograniczeniami technicznymi i ekonomicznymi, ale pozostaje mieć nadzieję, że z cza-

sem będą one eliminowane. Innym przykładowym zbiorem informacji dla, którego można szukać 

potwierdzenia poprawności danych w zewnętrznych źródłach są dane adresowe, w przypadku 

których na rynku są dostępne rozwiązania pozwalające na weryfikację poprawności, uzupełnianie 

i standaryzację zapisu danych adresowych.

2.4.6. Korygowanie danych a ich stabilność

Istnieje możliwość przekazania do systemów wymiany informacji danych, które są zgodne z przy-

jętym standardem wymiany informacji i spełniają reguły poprawności pod względem logicznym, 

ale nie są zgodne ze stanem faktycznym. Z tego powodu BIK umożliwia uczestnikom systemu 

poprawianie błędnych danych w innym trybie niż cykliczne przekazywanie informacji o rachun-
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kach kredytowych i ich klientach w trybie wsadowym. Jest to konieczne, ponieważ nie wszystkie 

poprawki są możliwe do wykonania za pomocą wsadów informacyjnych, poza tym nie zawsze 

sytuacja pozwala czekać kilka tygodni do czasu przekazania kolejnego wsadu – często skorygo-

wanie danych musi być wykonane praktycznie „od ręki”.

Poprawienie błędnej informacji odbywa się na zlecenie instytucji, która przekazała niepopraw-

ne dane lub jest wykonywane przez tą instytucję za pośrednictwem narzędzia informatycznego 

dedykowanego do tego rodzaju operacji. Stanem pożądanym jest, aby przypadków, w których 

konieczne jest skorygowanie danych zapisanych w zbiorach BIK, było jak najmniej. Duża liczba 

rekordów, których stan zmieniał się w trakcie ich przetwarzania świadczy o niskiej stabilności zbio-

ru danych. Sytuacje, w której ta sama informacja w pobranych w pewnym odstępie czasu rapor-

tach dotyczących tej samej osoby różni się, podkopują zaufanie uczestników systemu wymiany 

informacji do tego systemu. Dodatkowo korygowanie na masową skalę danych już zapisanych 

w bazie utrudnia proces modelowania statystycznego. 

2.4.7. Stopień przekazywania informacji opcjonalnych

Większość informacji, których przekazywanie jest możliwe, zgodnie z obowiązującymi w syste-

mach wymiany informacji BIK zakresami danych, to informacje opcjonalne, które nie muszą być 

przekazywane. Biuro jest jednak zainteresowane tym, aby uczestnicy systemów wymiany infor-

macji przekazywali dane opcjonalne w  jak największym zakresie. Przetwarzanie dużego zbioru 

wysokiej jakości danych o dochodach, wykształceniu, zatrudnieniu czy wielkości gospodarstwa 

domowego otwiera możliwości projektowania produktów i usług wykorzystujących te informa-

cje.

Instytucje uczestniczące w  wymianie informacji za pośrednictwem BIK niechętnie przekazują 

do Biura dane, których dostarczenie nie jest obowiązkowe. Po pierwsze, nie są skłonne dzielić 

się z  innymi podmiotami funkcjonującymi na tym samym rynku informacjami opisującymi ich 

klientów o  ile nie jest to konieczne i nie przynosi wymiernych korzyści. Po drugie, przekazując 

wartości w polach opcjonalnych, które podlegają ścisłym regułom poprawności danych, zwiększa 

się prawdopodobieństwo popełnienia błędu, które będzie skutkowało odrzuceniem informacji 

o danym rachunku kredytowym i związanych z nim osobach.

Chcąc pozyskiwać z rynku informacje, których przekazywanie nie jest obowiązkowe należy zapro-

ponować dostawcom danych korzyści z  tego tytułu np. pod postacią użytecznych produktów, 

z których mogliby korzystać wyłącznie ci, którzy przekazują dodatkowe dane. 
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2.4.8. Podsumowanie

Podsumowując rozważania dotyczące zarządzania jakością danych warto wspomnieć o ogólnym 

kierunku, jakim jest automatyzacja zadań realizowanych w ramach przetwarzania wsadów i kory-

gowania danych. Przełomowym momentem było udostępnienie uczestnikom systemów wymia-

ny informacji możliwości samodzielnego korygowania w czasie rzeczywistym danych o zobowią-

zaniach kredytowych osób fizycznych przekazanych przez daną instytucję do bazy BIK. Stopnio-

wej automatyzacji podlegają również procesy przetwarzania danych przekazywanych do Biura 

w ramach wsadów informacyjnych, co jest konieczne dla sprostania oczekiwaniom dotyczącym 

częstszej aktualizacji danych. Oczekiwania te będą zapewne tylko rosły, choćby dlatego, że BIK 

ma ambicje oferowania coraz to nowych produktów dla klientów indywidualnych, którzy mając 

szerszy dostęp do danych przetwarzanych na swój temat będą BIK, bankom oraz SKOK-om pod-

nosili poprzeczkę w kwestii jakości danych.
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Leszek Makarow

2.5. Uwarunkowania funkcjonowania i  rozwoju systemów wymiany informacji – 
wyzwania technologiczne

2.5.1. Wstęp 

Współczesne instytucje segmentu usług finansowych są użytkownikami wielu różnorodnych 

systemów wymiany informacji opartych o rozwiązania informatyczne. Wykorzystywane rozwią-

zania tworzą infrastrukturę o  krytycznym znaczeniu dla banków i  całego sektora bankowego. 

Według badania przeprowadzonego przez firmę IBM – technologia wysuwa się na pierwsze miej-

sce czynników najbardziej wpływających na sukces biznesu53, można wręcz stwierdzić, że jakość 

działania systemów wymiany informacji determinuje w dużym stopniu możliwości rozwoju tego 

segmentu rynku finansowego. Systemy produkcyjne biur kredytowych, można z pewnością zali-

czyć do grupy aplikacji będących integralną częścią infrastruktury bankowej, dlatego działania 

biur w obszarze technologii informatycznych muszą być ukierunkowane na utrzymanie najwyż-

szego poziomu niezawodności świadczonych usług oraz zapewnienie ich ciągłości przy jedno-

czesnej optymalizacji kosztów utrzymania i rozwoju, gwarantując zapewnienie możliwie krótkie-

go czasu implementacji oraz maksymalnej łatwości uruchomienia i adaptacji nowych produktów 

i usług. 

Rozwój technologii, ewolucja procesów i rozwiązań informatycznych zarówno po stronie klien-

tów systemów wymiany informacji, jak i ich partnerów technologicznych (dostawców produktów 

i usług IT) w sposób ciągły zmienia wymagania stawiane usługom oferowanym i udostępnianym 

przez systemy wymiany informacji. Standard rynkowy z każdym rokiem stawia poprzeczkę wyma-

gań coraz wyżej, tak że widoczna jest już wyraźnie tendencja do wprowadzenia następnej dużej 

zmiany technologicznej na rynku. Pierwszym etapem zmian była (do lat 80 poprzedniego wieku) 

fala tworzenia centrów przetwarzania danych opartych o rozwiązania klasy mainframe i dedyko-

wane monolityczne aplikacje. Drugim etapem (z lat 80 i 90-tych XX wieku) była fala rozwiązań 

klient-serwer wynikająca ze wzrostu potrzeb geograficznych na usługi IT i  braków możliwości 

telekomunikacyjnych, a także związana z rozpowszechnieniem wiedzy informatycznej i pojawie-

niem się szerokich rzesz programistów oraz dużą ilością niewielkich aplikacji. Trzecia fala (przełom 

wieków do chwili obecnej) związana była z ponowną centralizacją i wirtualizacją - po zlikwido-

waniu problemu braku odpowiednich technologii łączy telekomunikacyjnych i rozwoju obszaru 

budowy aplikacji, wynikającej ze wzrostu złożoności programistycznej aplikacji i wprowadzenia 

rozwiązań standaryzujących i hermetyzujących poszczególne funkcje (języki obiektowe). Docho-

dzimy obecnie do kolejnej fali związanej ze zmianą rozumienia usług IT przez kierownictwo 

odpowiedzialne za obszary biznesowe, jak też zmianą percepcji takich usług przez szeroko rozu-

53.  Leading Through Connections, „The 2012 IBM CEO Study”, IBM Institute for Business Value, http://www-935.ibm.com/services/uk/en/c-suite/ceostudy2012/.
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miany rynek odbiorców. Z modelu zasobowo-produktowego przechodzi się na model usługo-

wy oraz związane z tym kolejne etapy standaryzacji i hermetyzacji na poziomie komponentów 

usługi,  a nie jedynie na poziomie tworzenia oprogramowania. Na rynku, od kilku ostatnich lat 

obserwujemy zwiastuny przyszłych standardów opartych o dzisiejsze standardy jak choćby doty-

czące architektury korporacyjnej, modeli tworzenia oprogramowania i aplikacji (jak np. SOA), czy 

kolejne bardziej zaawansowane technologie wirtualizacyjne i modele typu Cloud Computing.

Zachodzi tu pewna analogia do rynku energetycznego, gdzie nastąpiła centralizacja standardo-

wych elektrowni o dużej mocy oraz odseparowanie ich od przesyłu energii, przy jednoczesnym 

wzroście rozproszonych stosunkowo niewielkich źródeł energii odnawialnej i rezerwowej. Roz-

wój rozwiązań IT, jeżeli podąży taką drogą, będzie w niedalekiej przyszłości oznaczać powstawa-

nie dużych centrów przetwarzania danych (zapewne udostępnianych przez wiodących dostaw-

ców technologii IT i z rynku telekomunikacyjnego), ale jednocześnie będzie oznaczał konieczność 

ustanowienia i  wdrożenia standardów przesyłania danych w  modelu szyn wymiany informacji 

i grup usług (chmur usług). Zmiany takie będą odejściem od dotychczasowej orientacji na wymia-

nę danych punkt-punkt, aplikacja-aplikacja (co jest standardem na rynku, wspieranym w mode-

lach usług oferowanym przez dostawców obecnych usług wymiany informacji).

Ważnym i dużym wyzwaniem dla aplikacji biur kredytowych jest bezpośrednie oferowanie usług 

segmentowi klienta masowego. Zmiany w otoczeniu prawnym ukierunkowane na zagwaranto-

wanie osobom fizycznym bezpośredniego dostępu do danych przetwarzanych o  nich, stano-

wią poważne wyzwanie dla administratorów danych tych zasobów. Rozwiązania informatyczne 

zaprojektowane i  zbudowane w  celu zapewnienia sprawnej wymiany dużych i  średnich wolu-

menów danych pomiędzy podmiotami, muszą być przeprojektowane i  przebudowane w  celu 

zapewnienia ciągłego dostępu do swoich danych dla każdej zainteresowanej osoby, gwarantując 

jednocześnie poziom bezpieczeństwa nie mniejszy, a poziom jakości usług nie gorszy od dotych-

czasowego dla obu grup odbiorców usług. Jest to bardzo poważne wyzwanie dla grupy podmio-

tów wykorzystujących systemy wymiany informacji o osobach fizycznych zarówno w warstwie 

infrastruktury jak również zarządzania.

Poniżej przedstawiono kilka wybranych wyzwań technologicznych, których wdrożenie będzie 

w dużym stopniu determinować rozwój współczesnych systemów wymiany informacji. 

2.5.2.  Aktualność danych i nowe modele wymiany informacji

Jednym z  istotniejszych problemów technologicznych jest zapewnienie bieżącej aktualności 

zgromadzonych zasobów informacyjnych, wymaganej z uwagi na rosnącą aktywność podmio-

tów, których dane są przetwarzane. Aby temu sprostać konieczne jest odejście od długookre-
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sowych cykli danych aktualizacji zasobów informacyjnych oraz wyeliminowanie przekazywania 

danych na nośnikach fizycznych. Wymagania takie wywołują jednak konieczność dokonywania 

głębokich zmian w systemach informatycznych wielu obecnych uczestników systemów wymiany 

informacji. Problemem pochodnym jest zrównoważanie obciążenia wnoszonego przez procesy 

aktualizacji danych oraz procesy udostępniania przetworzonych informacji.

Systemy muszą uwzględnić wymagania stawiane współcześnie przed aplikacjami realizującymi 

usługi w trybie ciągłym (np. wgląd do danych on-line, monitoring zmian na rachunkach kredyto-

wych) oraz współistnienie modeli, w których informacja generowana jest na żądanie uczestnika 

systemu i innych np. typu „push” tzn. takich, w których przepływ informacji następuje do klienta 

i nie jest przez niego inicjowany.

2.5.3. Zapewnienie zgodności 

Rozbudowane systemy wymiany informacji, takie jak np. rozwiązania wykorzystywane przez biu-

ra kredytowe, wymagają uwzględnienia w  architekturze danych wymagań związanych z  prze-

twarzaniem informacji o różnych klasyfikacjach prawnych (np. – tajemnicy bankowej, ochronie 

danych osobowych i tajemnicy handlowej). 

Otwierająca się możliwość transgranicznej wymiany danych pociąga za sobą konieczność 

uwzględnienia wielu nowych wymagań prawnych oraz zapewnienia skutecznej weryfikacji toż-

samości i  jednoznacznego identyfikowania osób i  podmiotów, których dane przetwarzane są 

w ramach tych systemów . Problemem staje się spełnienie różnych wymagań dotyczących ochro-

ny danych w świetle prawdopodobnych zmian w prawodawstwie poszczególnych krajów, z któ-

rych pochodzą dane.

2.5.4. Wykorzystanie potencjału zasobów informacyjnych i analityki następnej generacji 

Jednym z aspektów rozwoju systemów jest sprostanie oczekiwaniom związanym z możliwością 

dynamicznego tworzenia finalnych produktów dla klientów poprzez wybór konkretnych jego 

komponentów, zgodnie z chwilowymi potrzebami zastosowania produktu w procesach bizne-

sowych klientów.

Rozwiązania technologiczne muszą też pozwolić na wykorzystanie jako produktu biznesowego 

- potencjału dużych, zgromadzonych wolumenów danych do zastosowań z  obszaru bussines 

inteligence – rozwiązań analitycznych oferowanych jako usługi. Kierunkiem istotnym w przyszło-

ści będzie pokonanie ograniczeń w zastosowaniach produktów, w których informacja zamknięta 

jest w ściśle określone, predefiniowane struktury. Paradygmat „nowej analityki” wyznacza ocze-

kiwania związane z dostarczaniem informacji, a nie tylko danych do elastycznego podejmowania 
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decyzji w każdym czasie i punkcie procesu biznesowego.

Systemy wymiany informacji muszą też utrzymać funkcje związane z integracją informacji pocho-

dzących z różnych sektorów gospodarki (bankowość, ubezpieczenia, małe i średnie przedsiębior-

stwa, kredyty konsumenckie). Efektem tych działań jest stałe rozszerzenie gamy oferowanych 

produktów i usług, problemem jest jednak zapewnienie zgodności i jednoznacznej interpretacji 

różnych standardów definiowania znaczenia biznesowego poszczególnych pól danych. 

Dodatkowym wyzwaniem dla integratorskiej roli systemów wymiany informacji może być zmiana 

związana z koniecznością decentralizacji zasobów. Użytkownicy coraz częściej rozważają zmiany 

polegające na odchodzeniu od umieszczania dużych zbiorów danych w jednym centrum i zastą-

pienie tego modelu logicznego przez zdecentralizowane, tematycznie zorientowane zasoby gro-

madzące dane z rożnych źródeł.

2.5.5. Mobilność 

Wyzwaniem technologicznym jakiemu należy sprostać w nadchodzącej przyszłości będzie zapew-

nienie dostępu do systemów wymiany informacji z poziomu urządzeń mobilnych o uproszczo-

nych interfejsach i dużych ograniczeniach wnoszonych w ich zastosowaniach. Kierunek ten jest 

jednak nieodwracalny z uwagi na coraz częstsze przenoszenie obsługi klienta poza obszar wypo-

sażony w klasyczną, biurową infrastrukturę IT.

Oczekiwania względem zastosowań mobilnych wykraczają poza prostą prezentację danych 

i  dotyczyć będą zapewnienia funkcjonalności analitycznych z  częściowym przetwarzaniem 

danych bezpośrednio w takich urządzeniach. Korzyścią wynikającą z takiego modelu przetwarza-

nia jest elastyczność procesu biznesowego, możliwego do prowadzenia w każdych warunkach 

i o każdym czasie.

2.5.6. Wykorzystanie potencjału społeczności

Obywatele, osoby fizyczne są odbiorcami przeznaczonych dla nich grup produktów i usług infor-

macyjnych systemów wymiany informacji, których znaczenie w ofercie produktowej stale rośnie. 

Rozwój Internetu wygenerował wiele nowych potrzeb zaspakajanych przez produkty systemów 

wymiany informacji, równocześnie umożliwiając osobom fizycznym tworzenie społeczności sku-

tecznie komunikujących się i  oddziałujących na otoczenie poprzez wyrażanie opinii o  produk-

tach i usługach uczestników takich systemów. Dostrzegalny jest wpływ tych nowych czynników 

na planowanie działań biznesowych i  ich osiąganą efektywność. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadkach nasilenia się negatywnych ocen, których część wynika z braku dostatecznej wie-

dzy o korzyściach wynikających z funkcjonowania systemów wymiany danych i błędnego inter-

pretowania przetwarzanych w nich konkretnych danych . 
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Wykorzystanie potencjału oferowanego przez mechanizmy sieci społecznościowych wiąże się 

z koniecznością wdrażania stale zmieniających się technologii zarządzania danymi przetwarzany-

mi w ten sposób. Konieczne jest opanowanie technologii przetwarzania kontekstowego, dostar-

czających treści (produktów i usług) dostosowanych do potrzeb i preferencji odbiorców wykorzy-

stujących połączone informacje z sieci społecznościowych i urządzeń mobilnych. 

Koniecznym uzupełnieniem interakcji z  sieciami społecznościowymi będzie wypracowanie 

metod i narzędzi, przeznaczonych dla ich uczestników, wspomagających korzystanie z informa-

cji i wspierających kształcenie umiejętności korzystania z informacji. Rozwiązania takie powinny 

opierać się na wykorzystaniu potencjału oferowanego przez portale, fora dyskusyjne itp., oczy-

wiście przy spełnieniu wszystkich wymagań związanych z zapewnieniem zgodności i wymogów 

bezpieczeństwa.

Powyższe udogodnienia mogą być niezwykle istotne dla przedsiębiorców i sektora małych i śred-

nich firm, coraz częściej wykorzystujących nowoczesne technologie internetowe. 

Społeczeństwa podlegają stałym zmianom mentalnościowym, kształtowane są nowe paradyg-

maty i oczekiwania w stosunku do wykorzystywanych technologii i rozwiązań informatycznych. 

Systemy wymiany informacji przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i kształ-

towania kultury wykorzystania informacji.

2.5.7. Efektywność ekonomiczna rozwiązań IT

Uwarunkowania makroekonomiczne ostatnich lat miały istotny wpływ na plany i sposób inwe-

stowania w obszarach IT oraz wymusiły zmiany podejścia do oceny efektywności ekonomicznej 

rozwiązań informatycznych, stawiając dodatkowe wyzwania dla koncepcji architektonicznych, 

procesów rozwoju i sprawności operacyjnej.

Wraz z  upływem czasu każdy system IT osiąga punkt swojego rozwoju, w  którym dalsze pod-

noszenie jego wydajności i dostępności związane jest z poważnym, nieproporcjonalnym zwięk-

szaniem kosztów. Taki sam wpływ ma rosnąca złożoność wynikająca z  poszerzania oferty pro-

duktowej i funkcjonalnej systemu. Drogą do pokonania tych ograniczeń jest odpowiedni wybór 

strategii i konsekwentne stosowanie przyjętych wzorców architektonicznych w systemach infor-

matycznych i infrastrukturze ich otoczenia.

Dla osiągnięcia sprawności operacyjnej konieczne jest uzyskanie zdolności technologicznej do 

dynamicznego zarządzania zasobami i przepływem obciążeń poszczególnych procesów bizneso-

wych w zależności od chwilowych wymagań i zgłaszanych zapotrzebowań, w tym zapewnienie 

możliwości dynamicznego zamawiania wzrostu poziomu wydajności, np. w  czasie przeprowa-
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dzania wzmożonych działań marketingowych wybranego produktu lub akcji sprzedażowej reali-

zowanej przez dużego klienta. Procesy rozwoju muszą zapewnić cykl wdrożeniowy „od pomysłu 

do udostępnienia” na tyle krótki, aby wykorzystać „okno czasowe na zrobienie biznesu”.

Efektywność ekonomiczna rozwiązań IT nie może być korzyścią zarezerwowaną jedynie dla orga-

nizacji będącej administratorem danego systemu wymiany informacji. Klienci oczekują rozwiązań 

efektywnych również dla nich, co wymaga oferowania aplikacji oraz interfejsów, które mogą być 

w prosty sposób „skonsumowane” przez odbiorców, nie powodując radykalnych i kosztownych 

zmian w systemach klientów, szczególnie po wzięciu pod uwagę ogólnych faktów dotyczących 

starzenia się aplikacji i środowisk wykorzystywanych biznesowo na rynku – w tym wykorzystywa-

nych przez uczestników systemów wymiany informacji.

Wpływ na efekty ekonomiczne rozwoju systemów mają stosowane technologie z zakresu inży-

nierii oprogramowania. Znaczenia nabierają metody i  techniki testów oprogramowania SWI 

(zapewnienia jakości) – z uwagi na coraz wyższą złożoność aplikacji biznesowych. 

Istotnym kierunkiem poszukiwań technologicznych będzie doskonalenie mechanizmów testo-

wania rozwiązań dostarczanych odbiorcom usług: generowania środowisk, definiowania przy-

padków testowych, przygotowania zestawu przykładowych danych i mechanizmów ładowania 

i automatyzowania konfiguracji środowisk i wykonywania oraz analizy wyników przeprowadzo-

nych testów.

Nowym kryterium oceny efektywności IT jest efektywność energetyczna i  sposoby jej monito-

rowania (Green IT), ponieważ rozwój ośrodków przetwarzania danych generuje istotne koszty 

zapewnienia usług podstawowych, takich jak zasilanie i chłodzenie. Monitorowanie zużycia ener-

gii, dzięki nowoczesnym narzędziom analitycznym przeznaczonym do tego celu, staje się metodą 

optymalizacji architektury fizycznej środowisk systemów IT, pozwalając dostrzec jakie kompo-

nenty systemu, przy niskim poziomie wykorzystania - mają wysoki pobór energii elektrycznej. 

Zebrane dane pozwalają na lepsze planowanie pojemności przy wirtualizacji zasobów.

 

2.5.8. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

Systemy i sieci IT są obszarem nieustającego wyścigu technik ataków i zabezpieczeń. Obserwo-

wana komercjalizacja cyberprzestępczości jest bezpośrednim efektem stałego wzrostu wartości 

przetwarzanych informacji oraz idącej za tym możliwości ich nielegalnego wykorzystania, szcze-

gólnie w kontekście przestępstw związanych z tzw. kradzieżą tożsamości.

Sprawnie działające i bezpieczne mechanizmy wymiany informacji są niezbędne sektorowi finan-

sowemu i gospodarce każdego kraju. Kompletne i dokładne informacje, wymieniane w ramach 
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systemu, pozwalają budować wiarygodność i  zaufanie do poszczególnych uczestników rynku, 

w tym w szczególności do przedsiębiorców i osób prywatnych będących klientami sektora finan-

sowo – bankowego. Istotną wartością współdzielonych zasobów informacyjnych stały się więc 

cechy takie jak wiarygodność i reputacja danych. Są to wymierne wartości dodane, pociągające 

za sobą konkretne zagrożenia i wymagające odpowiedniej ochrony będącej elementem zapew-

nienia bezpieczeństwa informacji. Potencjalne skutki długiej niedostępności systemów IT biur 

kredytowych, operujących w danym państwie, byłyby odczuwalne w skali całego sektora banko-

wego tego kraju, zarówno pod kątem wymiernych strat finansowych, jak też istotnego wpływu 

na postrzeganie tego sektora przez obywateli danego państwa. Próby destabilizacji sektora finan-

sowego przez atak na systemy biur kredytowych stały się zagrożeniami na tyle prawdopodobny-

mi, że nie można ich już zaakceptować bez odpowiednich przeciwdziałań .

Biura kredytowe pełnią również funkcje zaufanej strony trzeciej, zapewniającej ochronę przed 

praktykami związanymi z nieuczciwą konkurencją. Jest to kolejny czynnik motywujący do prób 

nieautoryzowanego pozyskania informacji, szczególnie w systemach, w których krąg użytkowni-

ków jest znacznie szerszy niż sektor bankowy.

Nowe technologie, oprócz bezsprzecznych korzyści z ich zastosowania, nieustannie wnoszą też 

nieistniejące wcześniej zagrożenia, czego przykładem może być używanie urządzeń typowo kon-

sumenckich (notebooki, smartfony, tablety) jako środków przetwarzania informacji w  zastoso-

waniach biznesowych lub zagrożenia wynikające z  faktu nieautoryzowanego przenikania tych 

urządzeń do środowisk IT w ośrodkach przetwarzania danych.

2.5.9. Chmury obliczeniowe 

Chmury obliczeniowe są dziś jednym z najważniejszych kierunków rozwoju technologii informa-

tycznych na świecie. Bez wątpienia rozwiązania te w poważnym stopniu zdeterminują sposób, 

w jaki będą dostarczane usługi IT w przyszłości. 

Model chmury, jako wzorzec przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych 

przez podmioty zewnętrzne jest niezwykle interesujący z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań 

dotyczących rozwoju systemów wymiany informacji opisywanych w niniejszej publikacji. 

Dostarczanie za pomocą sieci usług oraz związanej z  nią niezbędnej infrastruktury sprzętowej 

i  programistycznej może istotnie wpłynąć na ograniczenie kosztów ogólnych, uelastycznienie 

obszarów IT oraz stworzenie nowych modeli biznesowych. Korzyści te dostrzegane są przez więk-

szość nowoczesnych przedsiębiorstw oraz sektor bankowo-finansowy. O skali zainteresowania tą 

technologią świadczy badanie firmy Gartner, wskazujące że ponad 40 procent firm świadczących 
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usługi finansowe w Europie wiąże nadzieje z realizacją połowy swoich transakcji w tym modelu 

do roku 201554.

Duża część najpopularniejszych usług konsumenckich jest już obecnie świadczona z wykorzysta-

niem chmur obliczeniowych, a doświadczenia takich wdrożeń wskazują jednoznacznie na dalszy 

kierunek migracji dla pozostałych usług realizowanych w sposób tradycyjny.

Wdrażanie i rozwój rozwiązań chmurowych B2B i B2C w europejskim sektorze bankowo-finanso-

wym spowalniane jest jednak znacząco przez brak pewności prawnej wynikającej z braku dosta-

tecznych uregulowań, niejasną interpretację istniejących przepisów oraz wysoką ocenę innych 

ryzyk prawnych, dotyczących współpracy w takim modelu ze stronami zewnętrznymi. Rozwią-

zania chmurowe wdrażane w  tym sektorze muszą także zapewnić, że poziom bezpieczeństwa 

informacji przetwarzanej w chmurze będzie wystarczający z punktu widzenia potrzeb stawianych 

systemom przetwarzającym dane objęte tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych.

Budowa usług w modelu chmurowym wiąże się z szeregiem istotnych problemów technologicz-

nych, jak i pozatechnicznych – wynikających z biznesowych oraz prawnych aspektów jej wdroże-

nia i utrzymania.

Do problemów technicznych możemy zaliczyć wymagania związane ze standaryzacją i zgodnoś-

cią, autoryzacją i autentykacją użytkowników, bezpieczeństwem przekazywania danych, synchro-

nizacją struktur danych (meta dane) oraz reaktywnym i proaktywnym monitorowaniem i diagno-

styką usług wykonywanych w chmurze. 

Problemami biznesowymi są wyzwania wynikające z zapewnienia zgodności prawnej z obowią-

zującymi regulacjami, podział odpowiedzialności będącej konsekwencją utraty poufności danych 

lub dostępności usługi oraz monitorowanie ryzyka operacyjnego związanego z  korzystaniem 

z usług świadczonych przez strony zewnętrzne.

Osobnym zagadnieniem biznesowym jest szacowanie opłacalności przedsięwzięć budowania lub 

migracji do rozwiązań chmurowych, utrzymanie takich systemów i innych wyzwań, w tym kosz-

tów zmian technologicznych. Trudności te wynikają z charakteru modelu chmurowego, a sposób 

szacowania nakładów i  kosztów może odbiegać od szacunków adekwatnych dla tradycyjnych 

rozwiązań o innych wzorcach architekturalnych i technologicznych.

54.  Gartner Says Cloud Banking Can Drive ‘Creative Destruction’ in the Banking Industry - Analysts to Discuss the Future of Cloud Banking at Gartner Symposium/
ITxpo 2011, November 7-10, Barcelona – Press Releases , October 31, 2011. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1835114. 
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2.5.10.   Podsumowanie

Przedstawione powyżej uwarunkowania długookresowego rozwoju systemów wymiany informa-

cji obejmują szeroki wachlarz zagadnień biznesowych i technicznych. Niedaleka przyszłość poka-

że, jakie kierunki rozwoju zostaną zaakceptowane przez sektor bankowo-finansowy oraz rynek 

usług dla przedsiębiorstw i  osób prywatnych. Technologie i  rozwiązania informatyczne będą 

stale ewaluowały wraz ze zmianą wymagań im stawianych oraz przyszłych oczekiwań i sposo-

bów postrzegania ich przez użytkowników. Przyszłe systemy wymiany informacji będą jednak 

niezbędnym elementem infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - opartego na wiedzy, 

wymianie informacji i innowacyjności.



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

67



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

68

Rozdział III  |  Aleksander Marcin Borowicz

Rejestry kredytowe w Europie – w obliczu różnorodności rozwiązań 

3.1. ACCIS – rola Stowarzyszenia w rozwoju europejskiego rynku rejestrów kredy-
towych 

3.1.1. Wstęp 

Rejestry kredytowe w  Europie zaczęły powstawać już na początku ubiegłego wieku (Niemcy). 

Początkowo ich działalność była związana nie tyle z udzielaniem kredytów, co z rejestrowaniem 

opłat pobieranych głównie przez dostawców mediów. Potrzeba badania wiarygodności kredyto-

wej klientów banków pojawiła się znacznie później – po II wojnie światowej. 

Ciekawe, że stowarzyszenie powstało dosyć późno, bo 84 lata po swoim odpowiedniku działają-

cym w Ameryce Północnej - CDIA55 zajmującym się rozwijaniem systemu wymiany danych kon-

sumenckich a więc sensu stricte kredytowych, gospodarczych i handlowych oraz alternatywnych 

(od dostawców mediów, telekomów i ubezpieczeń). 

Przyczyny, dla których w  Europie tak późno zaczęto tworzyć grupę nacisku wspierającą bran-

żę systemu wymiany informacji kredytowych należy dopatrywać się w  rozdrobnieniu państw 

na  naszym kontynencie, licznych podziałach kulturowych, obyczajowych, społecznych, zróżnico-

wanych stopniach zamożności społeczeństw no i przede wszystkim w konfliktach zbrojnych, któ-

re w XX wieku rujnowały państwa starego kontynentu. Do dziś zresztą to zróżnicowanie stanowi 

przeszkodę na drodze harmonizowania obiegu informacji w Unii Europejskiej.

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy stało się oczywiste, że zawirowania histo-

rii zmienią układ sił w Europie, a przede wszystkim Unia Europejska zacznie się rozszerzać, a z nią 

Jednolity Rynek, powstały pierwsze koncepcje rozwoju paneuropejskiego systemu wymiany 

informacji56.

Mimo wspomnianych wyżej przeszkód rozpoczął się powolny proces tworzenia organizacji – 

grupy nacisku, której podstawowym celem było stworzenie silnych rynków wymiany informa-

cji, a przede wszystkim zharmonizowanie regulacji prawnych umożliwiających powstanie obszer-

nych baz danych w poszczególnych krajach. 

55.  Consumer Data Industry Association – Stowarzyszenie Przemysłu Wymiany Danych Konsumenckich z siedzibą w Waszyngtonie (skupia kilkuset członków).
56.  Koncepcje te nie umarły do dziś, ale straciły sporo zwolenników, którzy już zrozumieli, iż nie sposób zunifikować różnice, szczególnie: prawne, obyczajowe 
i gospodarcze, jakie występują w 27 państwach członkach Unii Europejskiej.
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Bezpośrednim czynnikiem zewnętrznym, który przyczynił się w  dużym stopniu do powstania 

ACCIS-u były regulacje Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, czyli Umowy Kapitało-

wej z 1988 r. (Basel I). Dokument ten zawierał wytyczne zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, wypłacalności i  stabilności sektora bankowego i  poszczególnych banków. Co 

prawda nie stanowił on obowiązującego prawa, ale po wdrożeniu w formie dyrektyw na pozio-

mie Unii Europejskiej przyspieszył proces powstawania nowych regulacji prawnych w poszcze-

gólnych państwach członkowskich. W dwa lata po Basel I powstał ACCIS. 

3.1.2. Powstanie i rola ACCIS57

Stowarzyszenie Europejskich Rejestrów Kredytowych „łączy i reprezentuje interesy swoich człon-

ków – rejestrów wymiany informacji o kredytach konsumenckich w Europie – w sprawach będą-

cych przedmiotem wspólnego zainteresowania”. Założone w Dublinie w 1990 roku, a od listopada 

2006 roku zarejestrowane na podstawie prawa belgijskiego jako stowarzyszenie non-profit. 

„Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

•	 reprezentowanie, promowanie, ochranianie i zabezpieczanie podstawowych interesów swoich 

członków,  a w  szczególności związanych ze sprawami międzynarodowymi oraz problemami 

powstającymi na styku ze Wspólnotą Europejską,

•	 załatwianie wszystkich spraw, które są przedmiotem bezpośredniego lub pośredniego zaintere-

sowania swoich członków w szczególności poprzez reprezentowanie oraz wspieranie interesów 

swoich członków w konfliktach z agencjami rządowymi, publicznymi i pozostałymi stronami,

•	 informowanie swoich członków o sprawach będących przedmiotem ich zainteresowania włącz-

nie informowaniem postępowaniu innych członków,

•	 koordynowanie wspólnych interesów swoich członków,

•	 reprezentowanie swoich członków na forum światowym.

Ogólnym celem ACCIS jest kreowanie klimatu prawnego, dzięki któremu jego członkowie mogą kon-

tynuować i rozwijać swoje usługi zarówno w kraju jak i w Europie”58.

W lipcu 2012 roku stowarzyszenie skupiało 37 członków - rejestry kredytowe działające w 27 pań-

stwach europejskich oraz czterech członków stowarzyszonych z Chile, Chin, Meksyku i Taiwanu.

ACCIS posiada jasno sprecyzowany cel, którym jest, wspieranie w  imieniu swoich członków, 

powstania jak najszerszego modelu wymiany danych. W  idealnej sytuacji, model ten winien 

zawierać zarówno pozytywne jak i negatywne informacje odnoszące się do wszystkich rodzajów 

57.  Association of Consumer Credit Information Suppliers (tłum. dosł. “Stowarzyszenie Dostawców Informacji o Kredytach Konsumenckich”
58.  http://www.accis.eu/
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kredytów - od kredytów hipotecznych po niezabezpieczone konsumenckie produkty kredytowe 

oraz informacje od usługodawców takich jak telefonia komórkowa, stacjonarne usługi telefonicz-

ne, dostawcy mediów. 

Mimo, że tak pełny zakres danych stanowi główny cel, który chce osiągnąć wielu członków stowa-

rzyszenia, nie ma żadnych wątpliwości, że wielu z nich działa w krajach bardziej lub mniej zaawan-

sowanych względem gromadzenia, przetwarzania i dostarczania szeroko rozumianych informacji 

kredytowych.

ACCIS chce wspierać swoich członków w wykazywaniu zarówno regulatorom jak i samym kre-

dytobiorcom, że udzielanie informacji kredytowych może być korzystne dla nich samych, kredy-

todawców oraz całej gospodarki. Istotny jednak problem stanowią różnice w treści i formatach 

danych oraz zasady ich gromadzenia i przekazywania, każdy z krajów kieruje się innymi regułami, 

które mogą się także różnić wewnątrz poszczególnych państw w zależności od organizacji gro-

madzących dane. 

3.1.3. Jak działa ACCIS?

Działalność regulacyjna Komisji i  Parlamentu Europejskiego w  postaci wydawanych dyrektyw 

znacząco wpływa na funkcjonowanie sektora finansowego we wszystkich państwach członkow-

skich. Obserwowanie i wyprzedzające reagowanie na wszelkie inicjatywy w tym zakresie jest pod-

stawowym zadaniem ACCIS. Nie bez przyczyny zatem siedziba ACCIS – u mieści się w Brukseli. 

Podstawowym zadaniem przedstawiciela ACCIS, akredytowanego przy Komisji Europejskiej, jest 

monitorowanie wszelkich projektów bądź nowelizacji rozwiązań legislacyjnych, które mogą mieć 

wpływ na funkcjonowanie branży wymiany informacji kredytowych. Do szczególnie ważnych 

w ostatnim okresie należały nowelizacje Dyrektyw: 

a) w sprawie umów o kredyt konsumencki 

b) w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, jak również kom-

pleksowa reforma unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Monitorowane są również wszystkie wypowiedzi członków Parlamentu i  Komisji Europejskiej 

dotyczące, lub mogące mieć wpływ, na rozwój sektora finansowego. Wszystkie tego typu infor-

macje są natychmiast przekazywane za pośrednictwem „newsflash’ów”59 do wszystkich członków 

ACCIS. W sprawach bardzo ważnych dla branży wymiany informacji, wymagających zajęcia sta-

nowiska przez ACCIS, zwoływane są posiedzenia Grupy Roboczej ds. Kontaktów Zewnętrznych, 

która wypracowuje projekty stanowisk ACCIS w konsultacji z biurami kredytowymi działającymi 

w państwach UE.

59.  Krótkich informacji rozsyłanych pocztą elektroniczną do wszystkich swoich członków.
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Bardzo istotną formą działalności ACCiS-u są organizowane coroczne Walne Zgromadzenia 

członków służące głównie, poza sprawami formalnymi, wymianie doświadczeń oraz omówieniu 

problemów istotnych dla całej branży. Temu samemu celowi służą również organizowane co dwa 

lata, wspólnie z CDIA i gospodarzami, Światowe Konferencje Rejestrów Kredytowych. W szcze-

gólnie ważnych sprawach powoływane są zespoły ekspertów składające się z  przedstawicieli 

interesariuszy głównie: banków centralnych, banków, biur kredytowych, instytutów naukowych, 

organizacji konsumenckich, organów ochrony danych, Europejskiego Instytutu Badań Kredytów. 

Następnie, po konsultacjach z członkami stowarzyszenia wypracowywane są stanowiska ACCIS-u 

w danych sprawach.

Ten sposób działania ACCIS-u jest niezbędny ze względu na brak jednolitego zintegrowanego 

rynku kredytów detalicznych i hipotecznych. Korzyści, które mogliby odnosić konsumenci z faktu 

istnienia takiego rynku jeszcze długo pozostaną nieosiągalne. 

3.1.4. Główne działania podejmowane przez ACCIS w sprawie rozwoju europejskiego rynku 

wymiany informacji 

Obecnie europejski rynek kredytowy podzielony jest granicami państw. Istniejące różnice, jak już 

wspomniano wyżej, dotyczące systemów informacji kredytowej wynikają z odmiennych przepi-

sów krajowych, preferencji kulturowych oraz tradycji. W 2009 roku Komisja Europejska upoważ-

niła Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej (GEHK) do określenia rozwiązań optymalizujących 

przepływ danych kredytowych konsumentów w ramach UE. W skład Grupy Ekspertów ds. Historii 

Kredytowej wchodzili przedstawiciele interesariuszy: konsumentów, kredytodawców, rejestrów 

informacji kredytowej, banków centralnych, organów ochrony danych. Eksperci uczestniczyli 

w dyskusjach, formułowaniu zaleceń oraz sporządzaniu projektów raportu. 

Wydaje się, iż warto przytoczyć główne zalecenia GEHK, ponieważ po pierwsze zostały one 

wypracowane nie tylko przez zespół ekspertów, ale również skonsultowane i  zaakceptowane 

przez wszystkich członków ACCIS-u,  a po drugie obrazują pogląd całego sektora finansowego 

na funkcjonowanie europejskiego rynku kredytowego w tym głównie branży wymiany informacji 

kredytowych.

Główne zalecenia GEHK są następujące60:

1. GEHK zaleca, by nie dążyć do stworzenia jednego paneuropejskiego rejestru kredytów detalicznych. 

Wydaje się, że nie jest to ani realistyczne ani skuteczne rozwiązanie, przynajmniej w najbliższej przy-

szłości. 

2. GEHK zaleca, by kredytodawcy mogli dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy wszystkimi udo-

60.  Report of the Expert Group on Credit Histories, DG Internal Market and Services; May 2009; 
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stępnionymi im modelami dostępu do danych kredytowych, w zależności od prowadzonej działalno-

ści oraz z zapewnieniem zasad dotyczących ochrony tych danych. GEHK uważa, że model pośrednie-

go dostępu może być najwłaściwszy, jako pierwszy krok w tworzeniu rynku transgranicznego.

3. GEHK zaleca, by krajowe Organy Ochrony Danych prowadziły prace w kierunku zwiększenia stop-

nia zbieżności lub ujednolicenia interpretacji zasad dotyczących ochrony danych oraz ich stosowania 

w celu ułatwienia procesu transgranicznej wymiany danych kredytowych.

4. GEHK zaleca, by Komisja zorganizowała rozmowy przy okrągłym stole z właściwymi organami kra-

jowymi, dotyczące wymiany danych kredytowych, kradzieży tożsamości oraz metod przeciwdziała-

nia praniu brudnych pieniędzy.

5. GEHK zaleca, aby w  przypadku różnic pomiędzy krajami, dotyczących uzasadnionych celów lub 

upoważnionych podmiotów, korzystanie z danych było również zgodne z zasadami obowiązującymi 

w państwie, w którym uzyskano takie dane.

6. GEHK zaleca, by przestrzeganie wymogu dotyczącego niedyskryminacyjnego dostępu do baz 

danych, określonego w Art. 9(1) Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim, było uważane, w szczególności, 

za umożliwiające zagranicznym kredytodawcom dostęp na takim samym poziomie oraz warunkach, 

jak miejscowym kredytodawcom, tj. bez dodatkowych barier lub przywilejów, oraz przy poszanowa-

niu zasady wzajemności, bez szkody dla zasad dotyczących ochrony danych, jak określono w Art. 9(4) 

tej Dyrektywy. 

7. W  celu zwiększenia transgranicznego odpowiedzialnego udzielania kredytów, GEHK zaleca, by 

możliwy był dostęp do danych, zgodnie z krajowymi uzasadnionymi celami, w okresie spłaty kredytu 

oraz po wygaśnięciu umowy kredytowej, w szczególności w celu dokonania oceny ryzyka, zarządza-

nia rachunkami, inkasa, windykacji oraz zapobiegania oszustwom i przeprowadzania kontroli doty-

czących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

8. GEHK zaleca, by przepisy Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim dotyczące dostępu do baz danych 

zostały rozszerzone, aby objąć uprawnionych kredytodawców udzielających kredytów hipotecznych. 

Według niektórych ekspertów GEHK, powinny być one rozszerzone również na kredytodawców udzie-

lających kredytów konsumenckich, których obecnie Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim nie dotyczy.

9. GEHK zaleca, by w  przypadku transgranicznej wymiany danych, zasada wzajemności była prze-

strzegana jako wymóg kluczowy. Należy ją stosować w sposób zapewniający również niedyskrymina-

cyjny dostęp do danych kredytowych oraz ich wymianę.

10. Niektórzy eksperci GEHK zalecają, by zagraniczni kredytodawcy mieli dostęp do krajowego rejestru 

informacji kredytowej kredytobiorcy, wyłącznie jeżeli kredytodawca jest wpisany do rejestru informa-

cji kredytowej we własnym kraju.

11. GEHK zaleca, by wymogi dotyczące wzajemności były proporcjonalne. Zatem, zagraniczny kredy-

todawca mający dostęp do danych kredytobiorcy zawartych w rejestrze informacji kredytowej powi-

nien otrzymać raport dotyczący wyłącznie tego konkretnego kredytobiorcy. 

12. GEHK zaleca, by zasada wzajemności była interpretowana jako zasada zakładająca, że kredyto-

dawcy, uzyskując dostęp do zagranicznego rejestru informacji kredytowej uzyskiwaliby dane takiego 
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samego rodzaju, jak te, które przekazują.

13. Zgodnie z  Art. 12 Dyrektywy w  Sprawie Ochrony Danych, większość ekspertów w  GEHK uważa, 

że od konsumenta powinno się wymagać stosownej opłaty za dostęp do danych. Jednakże, niektórzy 

eksperci GEHK uważają, że w celu zapewnienia wyższej jakości danych, uzyskiwanie dostępu po zło-

żeniu wniosku w tej sprawie, powinno być nieograniczone oraz bezpłatne, przynajmniej raz w roku.

14. GEHK zaleca również, by przy wymianie transgranicznej podjąć działania zwiększające poziom 

zbieżności warunków uzyskiwania dostępu do danych przez konsumentów.

15. GEHK zaleca, by konsumenci byli w jasny sposób informowani o sposobie wprowadzania komen-

tarzy do historii kredytowej, jeżeli istnieją przepisy dotyczące wprowadzania takich komentarzy. 

W przypadku gdy takie dogodności nie są dostępne (na przykład na mocy przepisów prawa), niektórzy 

eksperci GEHK zalecają zapewnienie przejrzystych wytycznych.

16. GEHK zaleca, wprowadzenie odpowiednich oraz skutecznych mechanizmów kontroli jakości 

danych, jeżeli takie mechanizmy nie są jeszcze stosowane. Przy transgranicznej wymianie danych 

konieczne jest współdziałanie takich mechanizmów. 

17. GEHK zaleca, by branża zajmująca się wymianą danych kredytowych opracowała praktyczne roz-

wiązania, które pomogłyby kredytodawcom i konsumentom w zrozumieniu zagranicznych raportów 

kredytowych. 

18. GEHK zaleca zajęcie się na poziomie UE, we współpracy z Organami Ochrony Danych, problemem 

identyfikacji właściciela danych biorąc pod uwagę skutki każdej propozycji z uwzględnieniem kosz-

tów, korzyści oraz przepisów o ochronie danych. 

19. GEHK zaleca, by Rejestry Informacji Kredytowej starały się osiągnąć w stosownym czasie stopień 

zbieżności zakresu danych posiadanych w  swoich bazach. W  szczególności odnośnie używanych 

pojęć i  definicji (np. należności nieściągalne, zaległości, zwłoka, rodzaje pożyczek…), jak również 

okresu przechowywania danych. Należy uwzględnić koszty oraz korzyści związane z rozwiązaniami, 

które mają zostać wdrożone, jak również ich wpływ pod względem ochrony danych.

20. GEHK zaleca by:

- Rejestry Informacji Kredytowej stworzyły strony internetowe, na których wyraźnie przedstawio-

na będzie ich charakterystyka. Najlepiej byłoby, gdyby takie strony internetowe zawierały tego 

rodzaju informacje w językach lokalnych oraz w języku angielskim; 

- Komisja stworzyła portal udostępniający łącza do różnych krajowych stron internetowych Reje-

strów Informacji Kredytowej.

21. Niektórzy eksperci GEHK zalecają, by konsumenci mogli w łatwy sposób uzyskać zadośćuczynie-

nie w kontekście transgranicznym za szkody poniesione w związku z błędnymi danymi kredytowymi 

lub ich niestosownym wykorzystaniem i/lub jakimkolwiek innym naruszeniem ich praw.

22. GEHK zaleca, by konsumenci mogli w łatwy sposób uzyskiwać (od Rejestrów Informacji Kredytowej 

i/lub kredytodawców) informacje dotyczące ich praw, włączając różne mechanizmy zadośćuczynie-

nia dostępne w przypadku, gdy ich dane będą błędne lub wykorzystywane w nieodpowiedni sposób. 
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Warto dodać, iż tak reprezentatywna grupa osób (poza trzema osobami) zainteresowanych syste-

mem wymiany informacji kredytowych w UE po raz pierwszy doszła do wspólnego stanowiska61.

Niektóre propozycje nowych uregulowań prawnych w  UE (zwłaszcza Dyrektywy o  Ochronie 

Danych Osobowych) stwarzają potencjalne zagrożenie dla wszystkich uczestników rynku wymia-

ny informacji kredytowych. Bardzo często pojawiają się inicjatywy np. zaliczenia niektórych 

danych finansowych obywateli UE do tzw. danych „wrażliwych”. Takie regulacje utrudniłyby ban-

kom w znacznym stopniu ocenę ryzyka kredytowego, a konsumentom dostęp do kredytów. 

W związku z tym ACCIS podjęło, na początku 2012 roku, drugą ważką inicjatywę - powołało Grupę 

Roboczą tzw. Data Protection Regulation TASK FORCE w celu wypracowania stanowiska ACCIS 

w  sprawie proponowanej kompleksowej reformy unijnych przepisów o  ochronie danych oso-

bowych, w skład której weszli wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego ACCIS62 oraz radcy 

prawni63 czterech największych europejskich biur kredytowych (Experian, SCHUFA, CRIF i BIK).

Zadaniem Grupy TASK FORCE było w  pierwszym rzędzie wypracowanie oficjalnego stanowi-

ska ACCIS wobec ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2012 r. projektu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Pierwsze spotkanie TASK FORCE odbyło 

się 29 lutego, następne 26 marca 2012 r., potem konsultacje odbywały się drogą elektroniczną. 

Oficjalne stanowisko ACCIS zostało wypracowane przez TASK FORCE pod koniec kwietnia 2012 r. 

i przyjęte przez Komitet Wykonawczy ACCIS w dniu 11 maja 2012 r. 64, jako oficjalny dokument, 

który może być prezentowany na wszystkich gremiach, na których członkowie ACCIS będą wystę-

pować w związku z Rozporządzeniem 65. 

Zdaniem TASK FORCE w proponowanym projekcie nowelizacji Dyrektywy o Ochronie Danych66 

obawy przemysłu wymiany informacji kredytowych budzą:

a) minimalizowanie zakresu danych oraz wprowadzenie prawa do wymazania danych, co 

mogłoby ograniczyć dostępność danych niezbędnych przy podejmowaniu właściwych 

decyzji kredytowych;

b) przekazywanie i dostęp do danych kredytowych stanowi podstawę działania biur kredyto-

wych w państwach członkowskich UE. Jednak przy obecnym projekcie zapisu mogą zostać 

zinterpretowane w sposób, który rodzi możliwość dokonywania oszustw i nadużyć przez 

nieupoważnione strony;

c) przetwarzanie i  korygowanie danych, przy obecnych propozycjach, może przeciwdziałać 

oczekiwanym skutkom podjętej decyzji;
61.  Trzech przedstawicieli konsumentów w grupie postanowiło nie zatwierdzić raportu z przyczyn związanych w szczególności z kwestiami dotyczącymi 
ochrony danych konsumentów.
62.  W tym Krzysztof Markowski – Prezes Zarządu BIK S.A. 
63.  W tym Agnieszka Marzec – radca prawny BIK S.A.
64. http://www.accis.eu/fileadmin/filestore/position_papers/ACCIS_Position_Paper_on_Proposed_Data_Protection_Regulation_May_2012.pdf 
65. http://www.accis.eu/fileadmin/filestore/position_papers/ACCIS_Position_Paper_on_Proposed_Data_Protection_Regulation_May_2012.pdf 
66. 12http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9666/Projekt_dyrektywy_o_ochronie_danych_osobowych_przetwarzanych_przez_organy_policy.html
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d) ogół przepisów dotyczących przetwarzania danych i  konieczności uzyskania zgody będą 

miały znaczący wpływ na funkcjonowanie rejestrów kredytowych.

Przyjętą przez TASK FORCE strategią będzie prowadzenie działań lobbingowych w  państwach 

siedzibach członków ACCIS oraz na szczeblu UE w  sprawie zmiany, bardzo niekorzystnych 

dla sektora wymiany informacji kredytowej, propozycji przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

oraz monitorowanie postępu prac legislacyjnych i ewentualnych zmian w treści proponowanej 

regulacji. 

Dążenie do nadmiernej ochrony danych osobowych szczególnie silnie występuje w państwach 

należących do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku do tzw. obozu socjalistycznego. Zbyt 

często „zbieranie informacji” kojarzone jest z wszechobecną w tamtym okresie inwigilacją lud-

ności. Rzadko bowiem wymiana informacji kredytowych kojarzy się z  dążeniem do ogranicze-

nia ryzyka kredytowego, a w konsekwencji do zwiększenia bezpieczeństwa depozytów ludności 

w bankach.

3.1.5. Rejestry kredytowe w krajach członkowskich ACCIS – analiza porównawcza

Najprościej można stwierdzić, iż były dwie przyczyny, które zainicjowały powstanie rejestrów kre-

dytowych w Europie:

a) dążenie rządów do monitorowania rynku i graczy,

b) dążenie pożyczkodawców do pogłębienia wiedzy o swoich klientach.

W 2010 roku Instytut ECRI67 z  inicjatywy ACCIS-u przeprowadził ankietę wśród jego członków, 

którą opublikowano w styczniu 2011 roku. Oto jej główne ustalenia:

1) Cel działania europejskich rejestrów kredytowych i struktura własnościowa:

a) przeważający udział (83%) wśród rejestrów należących do ACCIS mają biura, które działają 

w celu osiągnięcia zysku, pozostałe (17%) działa non profit;

b) struktura własnościowa przedstawia się następująco (w liczbach): podmioty zależne (głów-

nie od innych biur kredytowych) [11], będące własnością stowarzyszeń kredytodawców 

bądź banków [9], przedsiębiorstwa handlowe [8] oraz publiczne [1];

2) Struktura oferowanych produktów klientom przez wszystkie biura (w %) przedstawia się 

następująco: raporty kredytowe (100), scoringi (82), doradztwo (70), scoringi kartowe (65), 

rozwiązania IT (56), przeciwdziałanie oszustwom (54), identyfikacja (50), usługi marketingowe 

(37), sprawdzanie rachunku bieżącego (30), windykacja długów (8).

3) Bardzo interesujący jest fakt, że tylko nieco ponad 50% badanych biur informacji kredyto-

67.  The European Credit Information Landscape. An analysis of a survey of credit bureaus in Europe, European Credit Research Institute.
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wej utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami konsumentów, podczas gdy pozostała 

część (jak do tej pory) nie bierze udziału w tego typu interakcjach.

4) Podstawową działalność biur informacji kredytowej stanowi gromadzenie i wymiana nega-

tywnych danych kredytowych. Wszystkie biura przechowują dane dotyczące osób fizycz-

nych. W 17 krajach dane negatywne są przechowywane w odniesieniu do średnich i małych 

przedsiębiorstw,  a w  16 krajach na temat wszystkich rodzajów działalności niezależnie od 

struktury. 

5) Natomiast dane pozytywne gromadzone są i przetwarzane w 18 krajach. Uwarunkowane to 

jest bardziej rygorystycznymi ramami prawnymi wyznaczającymi ograniczone możliwości 

przechowywania tych danych. W 75% takich przypadków gromadzenie danych pozytywnych 

wymaga uzyskania wcześniejszej zgody podmiotu danych.

6) Różnie definiowane są okresy odnotowywanych opóźnień w spłatach zobowiązań. Do 30 dni 

opóźnienia odnotowuje 5 biur kredytowych, do 60 dni - 4, do 90 dni – 4, powyżej 90 dni – 8.

7) 16 biur przechowuje w swoich bazach dane o spłatach terminowych.

8) Gros biur kredytowych zobowiązane jest do przechowywania „śladów przeszukań swoich 

baz”.

9) Źródła danych to: instytucje finansowe (głównie banki), konsumenci i rejestry publiczne. Przy 

czym te ostatnie tylko w niewielkim stopniu.

10) W przeważającej grupie krajów nie obowiązują progi, od których odnotowywana jest wiel-

kość zobowiązania.

11) Okresy przechowywania danych pozytywnych są bardzo zróżnicowane od 3 miesięcy (Belgia) 

do 15 lat (Rosja).

12) 20 rejestrów kredytowych bezpłatnie umożliwia konsumentom wgląd do informacji na ich 

temat. Bezpłatny dostęp, jednak jest często ograniczony do pewnej liczby (jeden do czterech) 

bezpłatnych raportów na swój temat w skali roku.

13) Wszystkie biura kredytowe umożliwiają konsumentom bezpłatne korygowanie bądź usuwa-

nie błędnych danych.

3.2.  Charakterystyka wybranych europejskich rejestrów kredytowych 
3.2.1. EXPERIAN

Experian, największy rejestr kredytowy na świecie został utworzony w 1996 r. z przejęcia przez 

brytyjski koncern Great Universal Stores (GUS) dwóch wielkich firm: amerykańskiej TRW Informa-

tion Systems and Services2 oraz brytyjskiej CCN (Commercial Credit Nottingham) prowadzącej 

w wielu krajach na świecie biura kredytowe. Spółka została zarejestrowana na wyspie Jersey zaś 

główne biuro mieści się w Londynie.

W 2006 r. Experian wszedł na giełdę londyńską. Od tego momentu jego głównym celem stała się 

ekspansja na nowe rynki geograficzne i oferowanie na nich swoich nowoczesnych produktów. 
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Jednym z ostatnich znaczących posunięć było nabycie w 2007 r. kontrolnego pakietu akcji Serasa, 

czwartego na świecie - największego rejestru kredytowego w Brazylii.

Dziś Experian jest wiodącą firmą w  zakresie usług informacyjnych, zatrudniającą 15 tys. osób, 

dostarczającą dane i narzędzia analityczne klientom w ponad 90 krajach świata, koncentrującą się 

na usługach finansowych i handlu detalicznym. Obsługuje klientów w każdej branży, począwszy 

od telekomunikacji i ochrony zdrowia, na przemyśle motoryzacyjnym kończąc.

W 2012 r. Experian uruchomił nowy rejestr kredytowy w Maroku i otrzymał zezwolenie na pro-

wadzenie rejestru w  Indiach w  ramach spółki joint venture, z  siedmioma czołowymi indyjskimi 

instytucjami finansowymi. W Rosji zacieśnił współpracę, również w ramach joint venture, z Sbier-

bankiem. 

W ubiegłym roku obrachunkowym kończącym się 31 marca 2012 r. Experian osiągnął łączny przy-

chód 4,5 mld USD zaś zysk brutto wyniósł 1,1 mld USD.

Działalność biznesową Experiana można podzielić na 4 duże dziedziny:

1) usługi kredytowe (usługi informacyjne świadczone kredytodawcom, kredytobiorcom indy-

widualnym, przedsiębiorcom oraz przemysłowi motoryzacyjnemu i  zakładom ubezpiecze-

niowym),

2) analizy decyzyjne (analizy kredytowe, oprogramowanie służące podejmowaniu decyzji 

oraz rozwiązania zapobiegające oszustwom finansowym),

3) usługi marketingowe (tworzenie zintegrowanych zbiorów danych oraz analizy i zarządzanie 

tymi zbiorami, usługi obliczeniowe, marketing internetowy i budowa strategii biznesowych),

4) usługi interaktywne (Raporty Kredytowe on-line, scoring, Raporty Monitorujące, usługi 

sprzedawane bezpośrednio konsumentom oraz ostatnio zapoczątkowane tzw. „zakupy 

porównawcze” – przez udostępnianie klientom informacji porównujących ceny na najbar-

dziej popularne i poszukiwane produkty). 

Do tych ostatnich zaliczyć trzeba również bardzo dynamicznie rozwijające się usługi „lead gene-

ration” on-line dla firm – chodzi o  identyfikowanie potencjalnych klientów i przesyłanie o nich 

informacji (np. nazwy firmy, czy odwiedzali stronę internetową producenta, numery: telefonu, 

faksu, adresy: email, strony www, informacje o dacie i godzinie wizyty na stronach www, nazwa 

odwiedzanej strony www). Usługi te świadczone są przez portale internetowe, które za opłatą 

monitorują strony internetowe potencjalnych klientów firm.
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Produkty dla sektora mikro

W swojej ofercie Experian wyróżnia również produkty dla firm z  sektora mikro. Baza danych 

zawiera informacje o 27 mln firm. Oferowane są m.in. raporty kredytowe o partnerze handlowym 

wraz z oceną scoringową, jak również możliwość pobrania raportu przez firmę, której dane doty-

czą. Istnieje również opcja monitorowania oceny punktowej i  zmian w  raporcie, w  trybie 24/7 

oraz otrzymywanie alertów o zmianach w danych. Raporty mogą być uzupełnione o dane z baz 

publicznych.

Experian oferuje również wsparcie przy tworzeniu list mailingowych, oparte na bazie ponad 110 

mln gospodarstw domowych. Dodatkowo klienci mogą być segmentowani na bazie danych 

socjodemograficznych.

Experian ma również w ofercie usługi dedykowane i wyspecyfikowane zgodnie z charakterem 

branży, w której działa odbiorca. Usługi dostosowane są do branży samochodowej, rynków kapi-

tałowych, agencji reklamowych, telekomunikacji i  energetyki, brokerskiej, hotelarskiej, wysył-

kowej. Oferta produktowa dla poszczególnych sektorów jest kombinacją produktów opisanych 

powyżej, począwszy od pozyskania klienta, jego identyfikację, zarządzanie, przeciwdziałanie frau-

dom oraz procesy wsparcia odzyskiwania długów.

3.2.2. CRIF

CRIF został założony w 1988 r. w Bolonii we Włoszech jako niezależna firma, gdzie 90% kapitału 

jest w posiadaniu firm działających na włoskim runku finansowym, a pozostałe 10% należy do 

międzynarodowych instytucji finansowych (BNL-BNP Paribas, Deutsche Bank i Banco Popolare). 

Zgodnie z przepisami we Włoszech CRIF może gromadzić dane o kredytach do wartości nie 

większej niż 31 246 euro. Włoskie biuro informacji kredytowej EURISC, którym zarządza CRIF, 

obsługuje ponad 440 instytucji finansowych i bankowych.

W 2011 r. łączne przychody CRIF osiągnęły 272 mln euro. Aktualnie kapitał spółki wynosi 100,3 

mln euro. Liczba pra cowników w  biurach i  spółkach CRIF we Włoszech oraz na całym świecie 

osiągnęła ponad 1450 osób.

Strategiczny alians z  amerykańską spółką Transunion, branżowym liderem rynku wymiany 

informacji w  Północno-Amerykańskiej Strefie Wolnego Handlu (NAFTA), doprowadził do 

utworzenia dwóch wspólnych podmiotów specjalizujących się w  mo delowaniu rozwiązań 

biznesowych (na zamówienie i standardowych) działających na rynku meksykańskim (Transunion 

CRIF Decision Solutions S.A. de C.V.), Ameryki Południowej i Środkowej oraz Kanady (Transunion 

CRIF Decision Solutions LLC).



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

79

Obecnie CRIF posiada biura w Pradze, Bratysławie, Londynie i Hanoi oraz joint ven tures wspólnie 

z Transunion w Meksyku, w Tampie na Florydzie, w Atlancie oraz w Moskwie. CRIF stał się liderem 

w  Europie w  sektorze informacji kredytowej i  biz nesowej oraz w  dziedzinie usług zarządzania 

ryzykiem kredytowym, budowy modeli scoringowych i analiz marketingowych.

Asortyment zintegrowanych produktów informacyjnych CRIF w  swym zamyśle i  wy konaniu 

zapewnia podmiotowi gospodarczemu wsparcie na każdym etapie realizacji procesu planowania 

strategicznego. Te wszechstronne rozwiązania oferują wsparcie dla procesów zarządzania 

ryzykiem kredytowym, rozwoju działalności gospodarczej i marketingu finansowego oraz wnoszą 

istotny wkład w proces przygotowania sku tecznych decyzji strategicznych.

We Włoszech biuro CRIF skoncentrowało się na budowie narzędzi niezbędnych do sprawnego 

zarządzania portfelami kredytowymi, polegającego na umiejętnym łączeniu aspektów umow-

nych z aspektami zarządczymi i operacyjnymi. Należą do nich:

•	 	 StrategyOne	-	skonsolidowany	system	do	całościowego	zarządzania	regułami	biznesowymi,	

pozwalający firmie określić właściwe cele, zwiększyć lojalność klientów, podnieść sprzedaż 

i zyski, zarządzać ryzykiem, wdrażać politykę, procedury handlowe i prawne, jednocześnie 

umożliwia osobom biznesowym kierowanie firmą w niezależności od działu IT.

•	 	 Modele	oceny	punktowej	-	sprawdzona	metoda	analizy	statystycznej	stosowana	na	rynkach	

usług finansowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych do oceny ryzyka związane-

go z klientem oraz do segmentacji rynku potencjalnych lub obecnych klientów na jednolite 

kategorie.

•	 	 CreditFlow	 Reporting	 dostarczający	 dane	 biznesowe	 i  operacyjne	 zarówno	 na	 szczeblu	

zarządczym jak i szczegółowym za pomocą łatwych w użyciu narzędzi sieciowych. Wiedza 

ta może być wykorzystana do podejmowania lepszych decyzji handlowych i usprawnienia 

procesów w firmie.

•	 	 Platforma	analityczna	DANTE	służy	kontrolowaniu	procesu	opracowywania	i monitorowa-

nia ocen scoringowych opartych na sprawdzonej, standardowej metodologii i  zestawie 

narzędzi wymuszających powtarzalne, spójne procedury wraz z dokumentacją.

3.2.3. SCHUFA

SCHUFA - najstarszy europejski rejestr kredytowy prowadzący rejestr danych kredytowych 

i gospodarczych założony został w Berlinie w 1927 roku przez BEWAG – przedsiębiorstwo dostar-

czające energię elektryczną. W 2011 r. miał 9 oddziałów rozmieszczonych w całych Niemczech 

zatrudniających 750 osób zaś przychód wyniósł 113,4 mln euro.

Obecnie 86% udziałów SCHUFA należy do banków. SCHUFA gromadzi i przetwarza pozytywne 

i negatywne informacje głównie o zobowiązaniach w sektorze finansowym, a także negatywne 

informacje o zobowiązaniach w innych działach gospodarki.
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Produkty SCHUFA:

a) identyfikacyjne

Posiadanie przez SCHUFA tak rozbudowanej bazy adresowej umożliwia oferowanie szero-

kiej gamy produktów związanych z poprawną identyfikacją osoby oraz ciągłe weryfikowanie 

jej adresu. Produkty te służą m.in. wyszukaniu adresu dłużnika, automatycznemu aktualizo-

waniu danych adresowych klienta, informowaniu o  numerach telefonów (we współpracy 

z dostawcami takich usług), hurtowe porównywanie adresów z bazą SCHUFA, sprawdzanie 

list klientów firm pod względem spełniania przez nich określonych kryteriów.

b) raporty kredytowe

Podstawowym produktem SCHUFA jest klasyczny raport kredytowy, który zawiera: dane 

osobowe, szczegóły dotyczące przekroczeń terminów płatności w stosunku do zobowiązań 

kontraktowych, informacje z  rejestrów publicznych,  a dla instytucji kredytowych, leasin-

gowych i wydawców kart kredytowych ponadto: dodatkowe pozytywne informacje (takie 

jak terminowa spłata kredytu lub przed upływem terminu umowy). SCHUFA oferuje swoim 

klientom także różne odmiany raportu kredytowego w trakcie trwania umowy kredytowej: 

monitorujące spłaty oraz aktualizujące dane adresowe i biznesowe.

c) oceny punktowe

Jednym ze sztandarowych produktów SCHUFA jest ocena punktowa (scoring) określająca 

w punktach wskaźnik prawdopodobieństwa powstania strat w wyniku niespłacenia długów. 

Scoring SCHUFA obliczony został na podstawie zastosowanych metod matematycznych 

i  statystycznych na próbce zawierającej ponad dwa miliony pakietów danych. Oferowane 

są trzy rodzaje scoringów: aplikacyjny, behawioralny i  windykacyjny. Dużą popularnością 

wśród klientów cieszy się tzw. scoring zintegrowany powstały na podstawie danych z baz 

klienta i SCHUFA odznaczający się najwyższą jakością prognoz.

3.3. Współpraca Biura Informacji Kredytowej S.A. z zagranicznymi rejestrami 
kredytowymi

Z trzech z wyżej wymienionych rejestrów kredytowych najbardziej ożywione kontakty BIK ma 

z SCHUFA. Z pozostałymi dwoma rejestrami współpracuje w ramach ACCIS-u głównie przy opi-

niowaniu propozycji nowych regulacji prawnych proponowanych przez Komisję bądź Parlament 

Europejski. Przedstawiciel BIK68 jest członkiem Komitetu Wykonawczego ACCIS, co ze zrozumia-

łych względów umożliwia aktywne uczestniczenie w zespołach opiniujących projekty aktów praw-

nych. SCHUFA jest pierwszym rejestrem kredytowym, z którym BIK podpisał umowę o transgra-

nicznej wymianie danych kredytowych. Jest to tzw. pośredni model wymiany danych, w którym 

pośrednikami w wymianie między bankami w Niemczech i w Polsce są BIK i SCHUFA. Wymiana 

68. Prezes Zarządu BIK S.A. dr Krzysztof Markowski
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ta choć już możliwa nie rozwinęła się w pełni ze względu na małe zapotrzebowanie na informacje 

zgłaszane ze strony banków, będące konsekwencją kryzysu finansowego w Europie. Rozwiąza-

nia SCHUFA były pomocne przy realizacji przez BIK nowego projektu obsługi klienta indywidu-

alnego (MAK). SCHUFA po uruchomieniu tego projektu w ciągu kilku lat pozyskała ponad milion 

aktywnych kont klientów. Na zakończenie warto dodać, iż przedstawiciel BIK uczestniczy także 

w pracach Komitetu Organizacyjnego Światowych Konferencji Rejestrów Kredytowych, które 

odbywają się co dwa lata. Jest to jedno z najważniejszych forum wymiany doświadczeń rejestrów 

kredytowych na świecie. 
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Rozdział IV  |  Patrycjusz Rozpiątkowski

System wymiany informacji kredytowej w Polsce 

4.1. Historia powstania systemu wymiany informacji o zobowiązaniach w Polsce – 
Związek Banków Polskich i jego funkcja kreatora (inicjatora) powstania tego 
rynku

4.1.1. Wstęp 

Rozpoczęcie budowy znanego nam w obecnym kształcie systemu wymiany informacji o zobo-

wiązaniach (kredytowych i gospodarczych) jest nierozerwalnie związane z przełomowymi zmia-

nami polityczno – gospodarczymi, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Zmiany, które nastąpi-

ły w gospodarce i wprowadziły nieznany wcześniej w naszym kraju sposób jej funkcjonowania 

wprowadziły również wiele nieobecnych dotychczas elementów, a jednym z nich było wprowa-

dzenie nowoczesnego systemu bankowego, który miał za zadanie finansowanie rozwoju rodzącej 

się na nowo gospodarki. W poprzednim ustroju kredyt dla gospodarstw domowych praktycznie 

nie istniał - poza kredytem na budownictwo jednorodzinne i w bardzo wąskim zakresie kredytem 

dla osób uprzywilejowanych, takich jak młode małżeństwa czy działkowcy. Należało, więc nie tyl-

ko udostępnić gospodarstwom domowym nowe narzędzie na szeroką skalę w postaci kredytu, 

ale również nauczyć się, w jaki sposób mądrze używać tych kredytów, tak, aby nie stały się one 

dla użytkownika „pułapką kredytową”. Zadanie to nie było łatwe, gdyż w pierwszych latach trans-

formacji bardzo wysokie stopy procentowe czyniły kredyt produktem mało atrakcyjnym, a więk-

szość banków skupiała się na kredytach dla nowopowstających i dynamicznie rozwijających się 

przedsiębiorstw. W  tamtym czasie głównymi bankami kredytującymi gospodarstwa domowe 

były banki specjalizujące się w obsłudze osób fizycznych - PKO BP oraz bardzo rozdrobniony sek-

tor banków spółdzielczych, w którym w tamtym czasie działało ponad 1600 banków. 

Kolejnym problemem, z którym w tamtym czasie miały do czynienia banki była kwestia braku 

możliwości weryfikacji informacji o  kliencie. Nie istniały dzisiaj nam znane systemy wymiany 

informacji, nie było internetu, sieci informatycznych łączących oddziały banków, ani centralnych 

systemów bankowych gromadzących informacje o klientach. Gospodarka zaczęła się dynamicznie 

rozwijać, a kredyt do finansowania inwestycji czy konsumpcji stawał się coraz bardziej powszech-

ny. Poza bezsprzecznymi korzyściami, jakie taka sytuacja niosła ze sobą, mieliśmy do czynienia 

również z różnymi nowymi, do tej pory nieznanymi zagrożeniami. Banki zaczęły dostrzegać, że, 

nie są w stanie dobrze weryfikować swoich klientów, że w całej masie osób i firm biorących kre-

dyty dochodzi często do sytuacji wyłudzeń pieniędzy, co narażało banki na ogromne straty. Brak 
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infrastruktury informatycznej i  systemów wymiany informacji zarówno na poziomie informacji 

o  osobach posiadających jakiekolwiek zobowiązania, takie jak dzisiaj prowadzi Biuro Informa-

cji Kredytowej S.A., biura informacji gospodarczej czy Związek Banków Polskich, jak i systemów 

związanych z przepływem innych informacji, takich, jakie dzisiaj prowadzi Krajowa Izba Rozlicze-

niowa prowadził do wielu defraudacji na ogromną skalę. Historycznym, wręcz podręcznikowym 

przykładem wyłudzenia ogromnych sum z systemu bankowego jest słynna sprawa spółki Art.-

-B i stworzonego przez nią mechanizmu nazywanego „oscylatorem”. Działanie to było możliwe 

właśnie dzięki temu, że banki nie miały stworzonej odpowiedniej infrastruktury informatycznej 

informującej o działaniach klientów w innych bankach.

4.1.2. System Bankowy Rejestr (BR)

Instytucją, która dostrzegła to ryzyko systemowe, niebezpieczne dla całego sektora bankowego 

i rozwijającej się gospodarki była izba gospodarcza założona przez banki w styczniu 1991 roku, a 

mianowicie Związek Banków Polskich. To właśnie z inicjatywy ZBP powstała interdyscyplinarna 

grupa robocza, która miała za zadanie wypracować założenia systemu informacyjnego o klien-

tach, którzy nie wywiązują się ze spłat kredytów. Potrzebne było uzgodnienie zasad współpracy 

między jego uczestnikami, takich jak schemat wymiany danych, kwestie związane z bezpieczeń-

stwem informacji, czy uprawnieniami dla użytkowników. W trakcie prac roboczych okazało się 

też, że niezbędne będzie również wprowadzenie zmian w  Ustawie Prawo bankowe, aby baza 

mogła funkcjonować. W ten sposób doszło do powstania pierwszego w Polsce rejestru wymiany 

informacji o zobowiązaniach klientów banków, który został nazwany System Bankowy Rejestr. 

Patrząc na sposób funkcjonowania tego systemu na początku jego powstania i odnosząc się do 

tego jak funkcjonuje on obecnie, widzimy jak wielkie zmiany i ułatwienia nastąpiły w ciągu tych 20 

lat jego funkcjonowania. W pierwszym okresie funkcjonowania Systemu Bankowy Rejestr banki 

przesyłały informacje faksem. Następnie powstała skonsolidowana lista na dyskietkach, które były 

rozsyłane w  cyklach dwutygodniowych do wszystkich banków. Zanim powstały dedykowane 

aplikacje, w  wielu z  nich była ona następnie drukowana i  na papierowej liście pracownik 

sprawdzał czy nie ma nazwiska nierzetelnego dłużnika. W ten sposób następowała weryfikacja69. 

Obecnie system System Bankowy Rejestr działa w  trybie on-line i  jest wykorzystywany przez 

banki w pierwszej fazie oceny ryzyka kredytowego, gdyż znajdują się w nim wyłącznie informacje 

negatywne o klientach, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań. Baza danych, to zbiór ponad 

2.100.000 informacji o konsumentach i przedsiębiorcach (stan na czerwiec 2012 r.)70.

69. D. Kozłowski, Nasze systemy weszły w krwiobieg sektora bankowego, „BANK”, Czerwiec 2012.
70.  Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Czerwiec 2012.
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Rys. nr 3  Liczba Informacji w Systemie BANKOWY REJESTR od początku jego powstania (1992 – 2012)

0

1 000 000

800 000

1 800 000

600 000

1 600 000

400 000

1 400 000

2 400 000

200 000

19
92

8 
50

0

38
 0

00

52
 0

00

89
 0

00

12
7 

00
0

16
4 

00
0

22
6 

00
0

37
0 

00
0

40
4 

00
0

52
0 

00
0

53
7 

00
0

54
3 

00
0

60
5 

00
0

67
7 

00
0 89

6 
00

0

1 
00

9 
00

0

1 
08

1 
00

0 1 
48

1 
00

0 1 
86

8 
00

0

2 
13

7 
00

0

2 
18

7 
00

0

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

VI
 2

01
2

1 200 000

2 200 000

2 000 000

Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

System umożliwia wymianę informacji identyfikujących klientów nie wywiązujących się 

ze zobowiązań wobec banków, gdy ich łączna wartość przekracza 200 zł (w przypadku 

konsumentów) i  500 zł (wobec przedsiębiorców),  a świadczenie lub świadczenia powstałe 

w  wyniku tych zobowiązań są wymagalne, od co najmniej 60 dni, przy czym zgłaszający, co 

najmniej na 30 dni przed wykonaniem czynności umieszczenia klienta w  Systemie BR jest 

zobowiązany do poinformowania go w  formie pisemnej o  takim zamiarze71. Jednak nie każda 

informacja o  zaległości może zostać przekazana do Systemu BR. Podobnie jak w  przypadku 

informacji gospodarczych gromadzonych przez biura informacji gospodarczej, muszą zaistnieć 

określone przesłanki aby informacje mogły zostać przekazane do tego systemu. 

Zgodnie z Regulaminem do Centralnej Bazy Danych Systemu Bankowy Rejestr (CBD-BR), przeka-

zywane są informacje o klientach w razie zaistnienia następujących okoliczności: 

a) niezapłacenia trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kre-

dytu lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące, 

b) nieuregulowania trzech kolejnych płatności z tytułu należnych zgłaszającemu odsetek lub 

równowartości trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek, 

c) pięciokrotnego (w przypadku konsumentów trzykrotnego) dopuszczenia do powstania na 

rachunku bankowym niedopuszczalnego zadłużenia w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, 

d) nieuregulowania zobowiązań wobec zgłaszającego z tytułu gwarancji bankowej lub akre-

dytywy, 
71.  T. Białek, System Bankowy Rejestr, w: Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki – Skrypt, Warszawa, 
maj 2012, s.23
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e) wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego, 

f) przedkładania fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu 

uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji lub mogących w inny sposób narazić 

zgłaszającego na straty, 

g) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto, w przypadku konsumentów nie-

zależną podstawą przekazania danych do Systemu przez bank może być dopuszczenie się 

zwłoki w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej ze zgłaszającym, przekra-

czającej 60 dni, 

h) nabycia wierzytelności wymagalnych72.

Również, aby zostać wykreślonym z Systemu Bankowy Rejestr należy spełnić określone warunki. 

Usunięcia informacji o kliencie z CBD-BR dokonać może co do zasady wyłącznie zgłaszający bank: 

a) w razie śmierci osoby fizycznej, 

b) po wykreśleniu z właściwego rejestru przedsiębiorcy, osoby prawnej nieprowadzącej dzia-

łalności gospodarczej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 

o ile posiada ona zdolność prawną – przepis ten odnosi się także do działających w ich imie-

niu osób fizycznych, 

c) po upływie maksymalnie pięciu lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta, 

d) po ustaniu przyczyny zgłoszenia do CBD-BR, w zależności od oceny Zgłaszającego, 

e) w przypadkach innych niż określone powyżej, po upływie dziesięciu lat od daty wpisu do 

CBD-BR.

4.1.3. System Dokumenty Zastrzeżone (DZ)

Kolejnym rejestrem wymiany informacji, który powstał w 1997 roku w Związku Banków Polskich 

jest System Dokumenty Zastrzeżone. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Systemu Ban-

kowy Rejestr, System Dokumenty Zastrzeżone powstał w wyniku realnych zdarzeń i potrzeb ban-

ków. W transformującej się gospodarce dochodziło coraz częściej do nadużyć takich jak wyłudze-

nia kredytów na podstawie skradzionych bądź sfałszowanych dokumentów tożsamości. Bazując 

na dotychczasowych doświadczeniach zdecydowano się stworzyć własną bazę danych groma-

dzącą informacje o skradzionych i sfałszowanych dokumentach, aby przeciwdziałać wykorzysta-

niu cudzej tożsamości do celów przestępczych. Pierwotnie dane były transferowane za pomocą 

tradycyjnych nośników informacji,  a dopiero od 2000 roku nastąpiła całkowicie elektroniczna 

wymiana danych.

72.  Ibid, s.23-24.
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Wśród dokumentów, które są zastrzeżone w Systemie DZ znajdują się: dowody osobiste (również 

tymczasowe), paszporty polskie i zagraniczne, karty pobytu, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, 

książeczki wojskowe i marynarskie, karty płatnicze. Główne cele prowadzenia przez Związek Ban-

ków Polskich Systemu DZ to73:

a) eliminowanie z obrotu skradzionych i sfałszowanych dokumentów, ograniczanie wykorzy-

stywania cudzej tożsamości w celu dokonana oszustwa, 

b) wzmacnianie bezpieczeństwa i rzetelności w obrocie gospodarczym i podnoszenie pozio-

mu zaufania, 

c) ograniczanie ryzyka oraz obniżka kosztów działalności i cen usług, 

d) ograniczanie szarej strefy, wyższy wzrost gospodarczy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu. 

Dynamiczny rozwój systemu już od pierwszych lat jego działalności pozwolił bankom ustrzec się 

przed ogromnymi stratami sięgającymi wielu miliardów złotych. Dynamicznie rosła również baza 

informacji znajdujących się w systemie. Na poniższych wykresach widzimy odpowiednio wzrost 

informacji w Systemie Dokumenty Zastrzeżone i wartości udaremnionych prób wyłudzeń kredy-

tów w poszczególnych latach. 

Rys. nr 4  Liczba informacji w Systemie Dokumenty Zastrzeżone w latach 1997 - 2011
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Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

73.  G. Kondek, Przeciwdziałanie wykorzystaniu cudzej tożsamości do celów przestępczych, w: Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finan-
sowych i narzędzi e-gospodarki – Skrypt, Warszawa, maj 2012, s.75
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Rys. nr 5  Wartość prób wyłudzeń kredytów zablokowanych przez System Dokumenty Zastrzeżone 

w latach 2008 – I kw. 2012
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Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Po wielu latach funkcjonowania systemu udało się wyodrębnić listę przestępstw, które są naj-

częściej realizowane za pomocą cudzej tożsamości, a którym System DZ jest w stanie zapobiec. 

Do tych najczęstszych należą74: 

a) wyłudzenia kredytu oraz towarów i usług realizowanych z odroczonym terminem płatności, 

b) wynajem mieszkań i pokoi hotelowych w celu unikania opłat lub kradzieży wyposażenia, 

c) wynajem mieszkań w celu ich dalszego „seryjnego” podnajmu (jedno mieszkanie, w krót-

kim czasie wynajmuje się nawet kilkunastu chętnym jednocześnie pobierając od wszystkich 

kaucję), 

d) kradzież wartościowych przedmiotów z wypożyczalni (np. samochody), 

e) fikcyjna działalność gospodarcza (oszustwa wobec przedsiębiorców i  wyłudzenia podat-

ków). 

Dzięki temu, że, dostęp do informacji o zastrzeżeniach w Systemie DZ może mieć zarówno insty-

tucja kredytowa współpracująca w ramach tego systemu ( bank, SKOK), jak i przedsiębiorca który 

podpisał umowę, informacje z systemu trafiają również do innych niż bankowy sektorów gospo-

darki. Przykładowo przedsiębiorca, który chce nawiązać relację biznesową z nowym, nieznanym 

mu wcześniej partnerem biznesowym może zasięgnąć informacji czy dane o dokumencie tożsa-

mości tego nowego partnera figurują lub nie figurują w Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, czy-

li czy dokument ten został zastrzeżony czy nie. Obecnie najprostszym i najszybszym sposobem na 

skorzystanie z Systemu DZ jest podpisanie umowy, a następnie użycie przeglądarki internetowej. 

74.  Ibid, s.75.
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4.1.4. Inne systemy wymiany informacji administrowane przez Centrum Prawa Bankowego 

i Informacji

Po ponad 20 latach doświadczeń w budowaniu, administrowaniu i rozwijaniu systemów wymia-

ny informacji finansowej, Związek Banków Polskich i  Centrum Prawa Bankowego i  Informacji 

stworzyło i zajmuje się administrowaniem innych systemów, które również pomagają w zarzą-

dzaniu ryzykiem w obszarach innych niż te związane z Systemem Bankowy Rejestr i Systemem 

Dokumenty Zastrzeżone. Te inne, obsługiwane i rozwijane przez CPBiI rejestry to75:

AMRON - System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, znany powszechnie 

pod nazwą AMRON, to działająca od 2004 r. ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach 

nieruchomości, wyposażona w funkcjonalności analityczne i statystyczne.

POJAZDY - to jedyny, dostępny dla sektora bankowego i  finansowego rejestr, identyfikujący 

pojazdy mechaniczne (samochody, przyczepy, maszyny rolnicze i inne), zarejestrowane na tere-

nie kraju jako utracone i poszukiwane przez policję. System jest podstawowym narzędziem słu-

żącym ograniczaniu ryzyka związanego z kredytowaniem, leasingiem, ubezpieczaniem środków 

transportu i przyjmowaniem pojazdów mechanicznych jako zabezpieczenia.

POSIADACZE - został zbudowany zgodnie z Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych 

instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz.1385 z późniejszymi zmianami)76, w celu ogranicza-

nia ryzyka bieżącej działalności wydawców kart płatniczych oraz osób, które karty utraciły. Umoż-

liwia jednoznaczną identyfikację posiadaczy elektronicznych instrumentów płatniczych, którzy 

nie wywiązują sie z zawartych umów.

SWOZ – pełna nazwa to System Wymiany Ostrzeżeń o  Zagrożeniach. Został zaprojektowany, 

jako narzędzie szybkiego ostrzegania. Sektor bankowy jest narażony na ryzyko utraty środków 

finansowych z tytułu przestępstw kartowych, internetowych, wyłudzeń z użyciem sfałszowanych 

dokumentów tożsamości itp.

ZORO - System Zdarzeń z  Obszaru Ryzyka Operacyjnego - jest pomyślany, jako pomocnicze 

narzędzie, zewnętrzna baza danych wspomagająca banki w szacowaniu ryzyka operacyjnego.

4.2. Biuro Informacji Kredytowej S.A. i jego rola w funkcjonowaniu rynku wymiany infor-

macji kredytowej w Polsce

Historia powstania Biura Informacji Kredytowej S.A. sięga 1997 roku, kiedy to zmieniła się Usta-

wa Prawo Bankowe i ustawodawca wprowadził zapisy umożliwiające stworzenie instytucji, która 

może gromadzić przetwarzać i udostępniać bankom oraz instytucjom ustawowo upoważnionym 

do udzielania kredytów informacji objętych tajemnicą bankową. Mowa tu o art. 105 ust. 4 Prawa 

Bankowego z dnia 29 sierpnia 1997. 

75.  D. Kozłowski, Nasze systemy… op.cit.
76.  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz.1385 z późniejszymi zmianami)
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Taką właśnie instytucją, spełniającą te ustawowe wymagania jest Biuro Informacji Kredytowej 

S.A., które zostało założone w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i największe ówcześnie 

banki w Polsce. Z danych zgromadzonych w BIK o zobowiązaniach osób fizycznych i przedsię-

biorców, korzystają banki, SKOK-i oraz osoby fizyczne i prawne, których te informacje dotyczą. 

Proces transformacji gospodarczej wymógł stworzenie instytucji takiej jak BIK, której działalność 

w pierwszym etapie swojego rozwoju była nakierowana przede wszystkim na współpracę z ban-

kami w celu pomocy im w trakcie procesu oceny ryzyka kredytowego. W pierwszej połowie lat 

90-tych cała infrastruktura wspierająca funkcjonowanie sektora bankowego dopiero się rozwi-

jała,  a w  niektórych przypadkach była dopiero na etapie projektu. Krajowa Izba Rozliczeniowa 

powstała w 1991 roku. Została powołana do życia przez 16 największych banków polskich i Zwią-

zek Banków Polskich. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w grudniu 1994 roku. Powstanie 

tych instytucji było spowodowane upadkiem wielu ówczesnych banków, których klienci tracili 

swoje depozyty przez nikogo niegwarantowane. Wreszcie powstanie Biura Informacji Kredy-

towej  S.A. na wzór podobnych, prywatnych biur kredytowych funkcjonujących w  państwach 

wysokorozwiniętych gospodarczo, było odpowiedzią na problemy, jakie banki miały ze swoimi 

portfelami kredytowymi i z ich złą, jakością. Banki nie miały możliwości szybkiego zweryfikowa-

nia swoich klientów, którym udzielały kredytów. Funkcjonował sposób odpytywania się ban-

ków o klientów między sobą listownie lub poprzez fax, ale trwało to bardzo długo, dni a czasami 

tygodnie, co znacznie wydłużało decyzję o przyznaniu kredytu. W takiej sytuacji postanowiono 

stworzyć nowoczesny system wymiany informacji, który będzie pomocny w procesie zarządzania 

ryzykiem w bankach. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zdefiniowano najważniejsze elementy, które taki 

system musi spełniać, gdyż, aby informacja mogła być wykorzystywana w procesie zarządzania 

ryzykiem w  bankach, musi nie tylko odznaczać się rzetelnością (zgodnością z  rzeczywistością) 

i aktualnością, ale także spełniać kilka dodatkowych kryteriów. Musi być więc77:

a) kompletna – czyli jej zakres i poziom szczegółowości musi być wystarczający do zaspokoje-

nia pełnych potrzeb informacyjnych,

b) jednoznacznie interpretowalna – czyli prezentowana w sposób wystandaryzowany, dzię-

ki czemu każdy odbiorca informacji rozumie i interpretuje ją w ten sam, jednoznaczny spo-

sób,

c) operatywna – czyli dostępna w takiej formie, która umożliwia jej natychmiastowe wyko-

rzystanie, bez konieczności kosztownego przetwarzania (np. z zapisu papierowego w zapis 

elektroniczny),

d) ciągła – czyli gromadzona, przetwarzana i udostępniana w sposób nieprzerwany oraz syste-

matycznie aktualizowana.
77.  W. Rogowski, Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyjnym , w: M. Iwanicz-Drozdowskia (red.), Ryzyko Bankowe, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2012
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Dodatkowymi zasadami, które były brane pod uwagę podczas tworzenia Biura Informacji Kredy-

towej S.A., i które to zasady wciąż są aktualne to:

a) zasada wzajemności – zasada ta jest najważniejszym elementem funkcjonowania biura 

kredytowego w Polsce, jak i na całym świecie (chodzi o biura prywatne gdyż w przypadku 

publicznych biur kredytowych często ustawa reguluje przesyłanie do nich danych), gdyż 

bez tej zasady systemy tego typu nie funkcjonowałyby należycie. Polega ona na tym, że 

każdy podmiot, który chce działać w ramach systemu wymiany informacji, może nie tylko 

pobierać informacje o swoich klientach ( obecnych lub potencjalnych), ale w ramach współ-

pracy musi również dostarczyć do bazy informacje o  zobowiązaniach swoich wszystkich 

klientów tak, aby inni uczestnicy systemu wymiany informacji mogli również w razie potrze-

by sprawdzić informacje o klientach tego podmiotu,

b) zasada wiarygodności – dane gromadzone w biurze kredytowym muszą być wiarygodne 

i odpowiada za to podmiot, który te dane dostarcza ( jest właścicielem tych danych),

c) zasada neutralności – biuro kredytowe, które gromadzi informacje nie jest właścicielem 

danych przekazywanych przez podmioty z nim współpracujące, dlatego nie może nic w tych 

danych zmieniać, może to zrobić tylko podmiot, który jest właścicielem tych danych. Biuro 

Informacji Kredytowej S.A. zgodnie z ustawą może jedynie te dane gromadzić, przetwarzać 

i udostępniać zainteresowanym podmiotom. Wszystkie banki i inne instytucje upoważnio-

ne do współpracy z BIK, działają według tych samych reguł (jednolite wzorce umów, jed-

nolite systemy wymiany informacji). BIK udostępniając informacje w formie tzw. Raportów 

Kredytowych nie udostępnia nazw instytucji, z  których informacje pochodzą. Tak pojęta 

neutralność gwarantuje zachowanie zasad konkurencji na rynku finansowym, na co wska-

zał w orzeczeniu z dnia 23 listopada 2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w spra-

wie C-238/05 ASNEF - EQUIFAX – AUSBANC, stwierdzając: „Artykuł 81 ust. 1 TWE należy 

interpretować w ten sposób, że system wymiany informacji kredytowej miedzy instytucjami 

finansowymi tego rodzaju jak rejestr będący przedmiotem postępowania przed sądem kra-

jowym, co do zasady nie wywołuje skutku w postaci ograniczenia konkurencji w rozumieniu 

tego postanowienia, jeżeli:

•	  rynek lub rynki właściwe nie są w dużym stopniu skoncentrowane, 

•	  system ten nie umożliwia zidentyfikowania wierzycieli,

•	  warunki dostępu i korzystania z tego systemu przez instytucje finansowe nie są dyskry-

minacyjne pod względem prawnym i faktycznym”78,

d) zasada maksymalnego bezpieczeństwa – dane przetwarzane w systemie wymiany infor-

macji kredytowej są to dane objęte tajemnicą bankową, dlatego duży nacisk kładzie się na 

bezpieczeństwo informatyczne i  prawne związane z  funkcjonowaniem systemu tak, aby 

informacje te nie trafiły w niepowołane ręce, a tylko do instytucji i osób, które mają do tego 

prawo.
78.  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006 r. sprawa C-238/05 – opublikowany na stronie http://www.curia.europa.eu. Omó-
wienie wyroku zob. A. Marzec „System Wymiany informacji o kredytobiorcach w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006 
r. w sprawie C-238/05 ASNEF-EQUIFAX(ASNEF) – AUSBANC w: K. Markowski, M. Wierzbowski (red.) Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania, 
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2009 r.
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W Polsce podobnie jak w wielu krajach działa jedno biuro kredytowe, które ma prywatną formę 

własności. Na świecie poza prywatnymi biurami kredytowymi, których właścicielami są najczęś-

ciej banki i inne instytucje finansowe, funkcjonują również biura kredytowe o publicznej formie 

własności. Prowadzą je najczęściej banki centralne lub inne władze nadzorcze. To czy w danym 

państwie jest biuro lub biura prywatne czy państwowe wynika z reguły z uwarunkowań praw-

nych, które w danym Państwie obowiązują. Czasami w przypadku publicznych biur kredytowych 

w przepisach prawnych danego kraju jest ustawowy obowiązek przekazywania danych do tych 

rejestrów, co sprawia, że w  niektórych krajach w  rejestrach tych znajduje się 100% informacji 

o zobowiązaniach. 

Jednak zarówno rejestry publiczne, jak i prywatne spełniają zadania, do których zostały powoła-

ne, a do najważniejszych z nich należą79:

a) wspomagają ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorców,

b) umożliwiają właściwą wycenę kredytu,

c) zmniejszają koszty badania sytuacji potencjalnego dłużnika,

d) dodatkowo motywują pożyczkobiorców do spłaty długu,

e) przyczyniają się do zmniejszenia różnic pomiędzy oprocentowaniem kredytów i  depozy-

tów,

f ) działają na rzecz ochrony praw konsumenta i wspomagają tak zwane odpowiedzialne kre-

dytowanie.

Ze względu na szerokie możliwości, jakie daje wykorzystanie informacji gromadzonych w reje-

strach kredytowych coraz częściej zdarza się, że organy nadzorcze wpisują w akty prawne obo-

wiązek korzystania z  danych zgromadzonych w  rejestrach i  bazach zewnętrznych. Dzieje się 

tak zarówno na poziomie regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską jak i  rekomendacji 

wprowadzanych na poziomie poszczególnych państw – w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego 

wprowadziła odpowiednie zapisy w Rekomendacji T. 

Obecnie instytucja kredytująca jest zobowiązana do weryfikacji przekazywanych przez klienta 

danych. Ocenie podlegają wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka kredy-

towego. Przedmiotem badania jest zatem nie tylko zdolność kredytowa (bieżąca i w okresie kre-

dytowania), ale także wiarygodność kredytowa (gotowość do wywiązywania się ze zobowiązań 

oceniana na podstawie danych historycznych). Szczególnej ocenie podlegają dane identyfikujące 

kredytobiorcę, uprawnienie do reprezentowania i  zaciągania zobowiązań oraz charakterystyka 

prawna przedstawianych zabezpieczeń.80 

    

79.  Raport Doing Business, 2004.
80.  K. Markowski, Bankructwa Przedsiębiorstw – Wybrane aspekty instytucjonalne, w: E. Mączyńska (red.) Instytucjonalne systemy informacji o kondycji i zdolności 
kredytowej przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 155.
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Na całym świecie biura kredytowe poza swoimi podstawowymi funkcjami wykonują również 

zadania, które pozwalają identyfikować i interpretować procesy zachodzące w gospodarce, zwią-

zane z szeroko pojętym procesem kredytowania. Jednym z takich działań jest prowadzenie prac 

badawczych nad różnymi aspektami funkcjonowania rynku kredytowego. Analizuje się poszcze-

gólne grupy klientów, identyfikuje się rodzaje produktów kredytowych, które są tym klientom 

udzielane oraz bada się jak kredyty te są spłacane. Dzięki temu, że badania takie prowadzone są 

w stopniu zaagregowanym możliwe staje się wyodrębnienie trendów i tendencji w tych bada-

nych obszarach. Analizy te są pożyteczne dla wszystkich, zarówno banki dzięki takim informacjom 

mogą lepiej dostosowywać swoją ofertę do poszczególnych grup klientów i oferować im lepsze 

produkty i usługi a klienci korzystają na tym, że dostają nowy atrakcyjny produkt na korzystnych 

warunkach. Jest jeszcze trzecia grupa, która może korzystać z tego typu informacji publikowa-

nych i  udostępnianych przez biura kredytowe. To jednostki administracji państwowej, organy 

nadzorujące instytucje finansowe czy ośrodki badawcze analizujące trendy i zjawiska w różnych 

obszarach gospodarki. Instytucje te mogą się wspierać tego typu analizami zarówno w procesie 

podejmowania decyzji, jak i na podstawie zdiagnozowania określonych zjawisk mogą tworzyć, 

nowe rozwiązania i ułatwienia takie, jak na przykład wprowadzanie lepszych rozwiązań regulacyj-

no - prawnych w określonych obszarach81.

Dzięki szerokiemu zakresowi informacji, jaki jest zgromadzony w bazach BIK możliwe jest two-

rzenie różnych rodzajów produktów dla klientów takich jak modele scoringowe czy eksperckie 

analizy pokazujące zachowania klientów banków, jednak najważniejszym produktem pozostaje 

Raport Kredytowy, który bazuje na danych zgromadzonych w bazach SI BIK Klient Indywidualny 

i SI BIK Przedsiębiorca.

4.2.1. SI BIK Klient Indywidualny

SI BIK Klient Indywidualny to główna baza danych Biura Informacji Kredytowej S.A., która gro-

madzi informacje o  zobowiązaniach osób fizycznych. Budowa tej bazy zaczęła się po wejściu 

w  życie nowych zapisów Prawa bankowego w  1997 roku (art.105 ust.4). Obecnie poprzez ten 

system informacje wymieniają wszystkie instytucje depozytowo-kredytowe funkcjonujące na 

polskim rynku, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa oraz jedno z trzech biur 

informacji gospodarczej działających w Polsce BIG InfoMonitor S.A. Jako moment przełomowy 

w budowaniu tej bazy można uznać przekazanie przez PKO BP w 2000 roku, informacji o swoim 

portfelu kredytów dla osób fizycznych. Ważnym faktem jest również przystąpienie w latach 2009 

– 2010 do systemu wymiany informacji całego sektora banków spółdzielczych. Na podstawie 

danych zgromadzonych w SI BIK Klient Indywidualny została stworzona cała paleta produktów 

takich jak Raporty Kredytowe, Raporty Monitorujące czy raporty o nazwie zarządzanie klientem, 

81.  P. Rozpiątkowski, Horyzonty Finansów, „BANK”, kwiecień 2011.
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które użytkownicy pobierają w zależności od celu, w jakim dany raport jest pobierany. Na poniż-

szych wykresach przedstawiono ilość pobranych przez użytkowników systemu raportów od 2001 

roku do 2011 roku w podziale na raporty pobierane przez banki i SKOK-i (rysunek 4) oraz raporty 

konsumenckie pobierane przez osoby fizyczne (rysunek 5). Raporty konsumenckie najczęściej są 

pobierane w sytuacji, kiedy klient chce przed zaciągnięciem kolejnego zobowiązania sprawdzić, 

jakie dane o nim banki i SKOK-i przesyłają do BIK. Zakres informacji na raporcie konsumenckim 

zależy od tego czy będzie to Informacja Ustawowa ( najwęższy zakres informacji), którą każdy 

Polak ma prawo zgodnie z  Ustawą o  Ochronie Danych Osobowych pobrać raz na pół roku za 

darmo, czy będzie to raport płatny tzw. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (najszerszy 

zakres informacji na raporcie). 

Rys. nr 6  Liczba raportów udostępnionych bankom i SKOK-om w ramach systemu SI BIK Klient Indy-

widualny w latach 2001-2011 w mln sztuk
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Źródło: BIK S.A.

Rys. nr 7  Liczba raportów konsumenckich udostępnionych klientom indywidual-
nym w ramach systemu SI BIK Klient Indywidualny w latach 2001-2011 w tys. sztuk
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Źródło: BIK S.A.
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W bazie SI BIK Klient Indywidualny znajduje się informacja o 101,8 mln rachunków kredytowych. 

Są to zarówno rachunki kredytowe czynne, czyli takie gdzie zobowiązanie jest wciąż aktywne, 

jak i  rachunki gdzie zobowiązanie jest zamknięte. Z tymi dwoma typami rachunków związana 

jest informacja o 21,4 mln klientów. Nie wszystkie te informacje mogą być jednak udostępniane 

i pokazywane na Raportach Kredytowych potencjalnym pytającym. Ze względu na ograniczenia 

prawne wynikające z możliwości przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania oraz zgody 

klienta, w takiej sytuacji na przetwarzanie jego danych te rachunki gdzie taka zgoda nie została 

udzielona nie mogą zostać pokazane na raporcie. Zostały one przeniesione do tzw. bazy metod 

statystycznych IMS gdzie dane te są wykorzystywane do badań i analiz. Rachunków, które mogą 

pojawić się na raportach jest 65,6 mln i związana jest z nimi informacja o 18,4 mln klientów. 

4.2.2. SI BIK Przedsiębiorca

SI BIK Przedsiębiorca to druga, młodsza, bo uruchomiona w 2008 roku baza o zobowiązaniach 

przedsiębiorców. Znajdują się w niej informacje na temat zobowiązań przedsiębiorców i spełnia 

taką samą funkcję jak baza SI BIK Klient Indywidualny, czyli wspomaga banki w procesie oceny 

zdolności i wiarygodności przedsiębiorców. 

W bazie SI BIK Przedsiębiorca znajdują się informacje o następujących kategoriach podmiotów:

•	 Osoba fizyczna/rolnik indywidualny 

•	 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

•	 Osoba fizyczna – wolny zawód 

•	 Spółka cywilna 

•	 Spółka jawna 

•	 Spółka partnerska 

•	 Spółka komandytowa 

•	 Spółka komandytowo – akcyjna 

•	 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

•	 Spółka akcyjna 

•	 Spółdzielnia 

•	 Przedsiębiorstwo państwowe 

•	 Towarzystwo ubezpieczeniowe 

•	 Jednostka badawczo – rozwojowa 

•	 Stowarzyszenie 

•	 Fundacja 

•	 Organizacja społeczna, zawodowa 

•	 Województwo 

•	 Powiat 
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•	 Gmina 

•	 Wspólnota mieszkaniowa 

W tym międzybankowym systemie wymiany informacji o  zobowiązaniach przedsiębiorców 

można skorzystać z podobnych produktów jak w bazie SI BIK Klient Indywdualny, czyli z Raportów 

Kredytowych gdzie znajdują się informacje o  podmiotach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z danym zobowiązaniem lub też z Raportów Monitorujących, dzięki którym możliwy 

jest monitoring danego kredytobiorcy. Korzystając z SI BIK Przedsiębiorca można również złożyć 

zapytanie do BIG InfoMonitor S.A. i do Systemu Dokumenty Zastrzeżone należącego do Związku 

Banków Polskich, aby zweryfikować czy znajdują się tam informacje o pytany podmiot. W ostatnich 

latach miał miejsce dynamiczny rozwój tej bazy, a przyrost informacji przesyłanych do systemu 

obrazuje poniższy wykres.

Rys. nr 8 Liczba informacji o rachunkach kredytowych w SI BIK Przedsiębiorca
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Źródło: BIK S.A.

4.3. Biura informacji gospodarczej i  ich rola w  funkcjonowaniu rynku wymiany 
informacji gospodarczej

Ważnym elementem na polskim rynku wymiany informacji o zobowiązaniach jest również wymia-

na informacji gospodarczych, które są gromadzone w trzech funkcjonujących w Polsce biurach 

informacji gospodarczej – BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. i Rejestr Dłuż-

ników ERIF BIG S.A. Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przecho-

wuje i udostępnia informacje gospodarcze, tj. dane o niespłaconych zobowiązaniach dłużnika, 

jak również informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań albo o posłużeniu się podrobionym 

lub cudzym dokumentem. Funkcjonowanie biur informacji gospodarczej reguluje Ustawa o udo-

stępnianiu informacji gospodarczych i  wymianie danych gospodarczych z  9 kwietnia 2010  r. 

Nadzór nad BIG-ami sprawuje minister gospodarki a wszystkie trzy działające w Polsce BIG-i są 

podmiotami prywatnymi.
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Ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych ( Dz. U. Nr 50, poz. 424, 

z późn. zm.) była pierwszą, która stworzyła podstawy prawne dla funkcjonowania systemu infor-

macji gospodarczej. Określiła zasady i tryb przekazywania informacji gospodarczych dotyczących 

wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, w tym danych o zwłoce w wykony-

waniu zobowiązań pieniężnych (tzw. dane negatywne), danych o  fakcie wypełnienia zobowią-

zań, które na żądanie dłużnika mogą zostać udostępnione (tzw. dane pozytywne) oraz danych 

o  posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem. Podstawowym założeniem (celem) 

funkcjonowania BIG-ów jest wzrost transparentności obrotu gospodarczego, likwidacja zatorów 

płatniczych oraz tzw. „miękka windykacja”, służąca poprawie dyscypliny płatniczej i wzmocnieniu 

procesu ściągania wierzytelności. Natomiast 9 kwietnia 2010 r. Sejm uchwalił nową Ustawę o udo-

stępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530), 

która weszła w życie 14 czerwca 2010 r. (Ustawa o BIG). Jej zasadniczym celem jest poprawa funk-

cjonowania systemu wymiany informacji gospodarczych i usprawnienie warunków funkcjono-

wania biur informacji gospodarczej (BIG) oraz lepsza ochrona wierzycieli. Przejrzysta, sprawna 

i bezpieczna wymiana informacji, to bezpieczny obrót z wiarygodnymi kontrahentami.

Dzięki temu, że BIG-i głównie gromadzą dane negatywne z innych niż bankowy sektorów gospo-

darki mamy możliwość dowiedzieć się o tym, jakie nasz obecny lub potencjalny partner bizneso-

wy ma zobowiązania. W Polsce funkcjonuje około 1,5 mln przedsiębiorstw a coraz większe prob-

lemy z płynnością finansową powodują, że potencjał tego rynku jest ogromny. Dane zgromadzo-

ne w BIG-ach należą do podmiotów z następujących obszarów:

•	 Dostawcy	energii	elektrycznej,	gazu,	wody	i innych	przedsiębiorstw	użyteczności	publicz-

nej,

•	 Operatorzy	telefonii	stacjonarnej	i komórkowej,

•	 Operatorzy	telewizji	satelitarnej	i naziemnej,

•	 Firmy	windykacyjne,	factoringowe,	leasingowe,	

•	 Zarządcy	nieruchomości,

•	 Wynajmujący	powierzchnie	biurowe,	magazynowe,

•	 Gminy,	urzędy	miasta	i podległe	im	zakłady	komunalne,

•	 Ministerstwa	i podległe	im	urzędy	i instytucje,

•	 Firmy	ubezpieczeniowe,

•	 Hurtownie	oraz	inni	przedsiębiorcy,

•	 Firmy	pożyczkowe.

Zgodnie z Ustawą o BIG-ach przedmiotem działalności gospodarczej biura może być wyłącznie: 

1) pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych polegające na: 

- przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, 

- przechowywaniu tych informacji przez biuro, 
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- ujawnianiu tych informacji (w odpowiedzi na zapytanie), 

2) przetwarzanie archiwalnych informacji dla celów statystycznych (z wyłączeniem informacji 

o konsumentach), 

3) zarządzanie majątkiem biura, 

4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie objętym działalnością biura82. 

Aby móc przekazać informacje o  wierzycielu do biura informacji gospodarczej muszą zostać 

spełnione określone warunki. W przypadku, gdy chcemy zgłosić do rejestru dłużnika, który jest 

konsumentem to zgodnie z art. 14 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i danych 

gospodarczych:

1) zobowiązanie powstało w  związku z  określonym stosunkiem prawnym w  szczególności 

z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów związanych z dostawcami tzw. usług maso-

wych (usługi pocztowe i  telekomunikacyjne, przewóz osób i  bagażu w  komunikacji maso-

wej, dostarczanie energii cieplnej, elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczanie wody 

i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości); 

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzycie-

la wynosi, co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne, od co najmniej 60 dni; 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręcze-

nia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczenia wskazany 

przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miej-

sca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o  zamiarze przekazania 

danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

Natomiast, jeżeli chcemy zgłosić dłużnika niebędącego konsumentem to zgodnie z art. 15 Usta-

wy muszą być spełnione następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w  związku z  określonym stosunkiem prawnym, w  szczególności 

z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej; 

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzy-

ciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni; 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela, na warunkach jak w  przypadku 

konsumentów, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o  zamiarze przekazania 

danych do BIG. 

Poza przypadkami określonymi powyżej, wierzyciel może przekazać do BIG informacje gospodar-

cze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a więc przede wszystkim prawo-

82.  T. Białek, Charakterystyka polskiego rynku wymiany informacji I danych gospodarczych, w: Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji 
finansowych i narzędzi e-gospodarki – Skrypt, Warszawa, maj 2012, s.18-19.
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mocnym orzeczeniem sądu, innymi orzeczeniami (np. sądów polubownych), ugodami i akta-

mi, które z  mocy Ustawy podlegają wykonaniu w  drodze egzekucji sądowej, także aktami 

notarialnymi, w których dłużnik poddał się egzekucji; 

2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela na zasadach jak wskazanych w ww. 

przypadkach, pisma, zawierającego ostrzeżenie o  zamiarze przekazania danych do biura 

z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura; 

3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania 

i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie. 

4.3.1. Produkty biur informacji gospodarczej

Biura informacji gospodarczej dzięki zasobom, jakimi dysponują mają możliwość tworzenia 

dla klientów różnych rodzajów produktów począwszy od raportów, poprzez certyfikaty wiary-

godności finansowej, którymi można potwierdzić swoją rzetelność przed partnerami bizneso-

wymi  a  skończywszy na analizach i  cyklicznie wydawanych raportach eksperckich opisujących 

kształt i zmiany, jakie zachodzą wśród konsumentów w obszarze zobowiązań. Jednak podobnie 

jak w przypadku BIK, tak i w BIG-ach najpopularniejszym produktem są raporty o innych konsu-

mentach. Jeżeli chodzi o  raporty, jakie udostępniają nam biura informacji gospodarczej to na 

przykładzie produktów oferowanych przez BIG InfoMonitor S.A. możemy wyróżnić83:

Raport o Konsumencie 

Zawiera informacje dotyczące osoby fizycznej (konsumenta). Aby go pobrać konieczna jest zgo-

da osoby będącej przedmiotem zapytania. Upoważnienie jest ważne 30 dni od dnia udzielenia. 

Osoba sprawdzająca konsumenta powinna posiadać następujące dane: 

- imię i nazwisko konsumenta, 

- PESEL (jeżeli konsument jest obywatelem polskim) lub numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość (jeśli konsument nie jest obywatelem polskim), 

- datę urodzenia, 

- rodzaj dokumentu tożsamości oraz jego serię i numer. 

Raport informuje o liczbie zobowiązań oraz o kwotach na jakie one opiewają. Dodatkowo doku-

ment może zawierać pozytywne informacje o zobowiązaniach spłacanych w terminie. Pobiera-

jąc raport można uzyskać informację czy PESEL i dokument tożsamości ze składanego zapytania 

dotyczą osoby, która się nimi posługuje oraz można poznać dane osoby/firmy przekazującej do 

BIG informacje gospodarcze o konsumencie. 

83.  A. Szczepkowska, Rola Informacji Gospodarczej, w: Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki – 
Skrypt, Warszawa, maj 2012, s.28-29.
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Dodatkowo Raport o Konsumencie z BIG InfoMonitor S.A. może zawierać informacje z trzech baz: 

BIG InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Systemu Bankowy Rejestr ZBP. Konsu-

ment musi określić, czy zgadza się na przeszukanie wszystkich baz, czy tylko Rejestru Dłużników 

w BIG InfoMonitor S.A. oraz posiadać upoważnienia do przeszukiwania poszczególnych rejestrów. 

Raport o Przedsiębiorcy 

Zawiera informacje dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej bądź firmy. Można go 

pobrać bez zgody podmiotu, o który pytamy. Upoważnienie (w formie pisemnej) jest wymagane, 

gdy chcemy uzyskać dodatkowe informacje z Biura Informacji Kredytowej S.A. lub Systemu Ban-

kowy Rejestr. Zgoda jest ważna przez cały czas obowiązywania umowy. 

Osoba sprawdzająca wiarygodność przedsiębiorcy może pobrać raport, jeżeli zna: 

- formę prawną podmiotu (jednoosobowa działalność gospodarcza, podmiot posiadający osobo-

wość prawną, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), 

- pełną nazwę firmy, 

- NIP (zapisany w formie ciągłej, bez kresek i innych separatorów), 

- REGON (nie jest wymogiem koniecznym, dodatkowo można po nim przeszukać bazę ZBP). 

Podobnie, jak w  przypadku Raportu o  Konsumencie, Raport o  Przedsiębiorcy może zawierać 

informacje negatywne i pozytywne. Wyszczególnione są w nim dane podmiotów przekazujących 

informacje do BIG.

Raport o Dokumencie 

Zawiera informacje o posłużeniu się cudzym lub podrobionym dokumentem, przekazane do reje-

stru przez klientów BIG (nie mylić z Systemem Dokumenty Zastrzeżone ZBP). Informacje w rapor-

cie pochodzą tylko z bazy BIG. Osoba sprawdzająca wiarygodność dokumentu powinna posiadać 

informacje dotyczące: 

- rodzaju dokumentu, 

- serii i numeru dokumentu, 

- danych osoby, do której dokument należy. 

Raport o Sobie 

Zawiera informacje, czy podmiot występujący do BIG o taki raport widnieje w Rejestrze Dłużni-

ków BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG-ach, raz na pół roku można go pobrać za darmo, bez potrzeby 

podpisywania umowy. Podmiot, który chce uzyskać Raport o Sobie powinien przedstawić: 

w przypadku osób fizycznych: 

- wypełniony wniosek o udostępnienie raportu, 

- dowód osobisty (może być też kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, w przy-
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padku wysyłania wniosku pocztą, bądź skan w przypadku pobierania raportu przez Internet), 

w przypadku przedsiębiorców: 

- wypełniony wniosek o udostępnienie raportu, 

- NIP, 

- REGON, 

- zaświadczenie o  wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpis z  KRS (może być 

też kserokopia, potwierdzona za zgodność z  oryginałem, w  przypadku wysyłania wniosku 

pocztą, bądź skan w przypadku pobierania raportu przez Internet). 

Raport o Sobie może zawierać zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. Dodatkowo znaj-

dują się w nim dane podmiotu wprowadzającego informacje do Rejestru Dłużników BIG. 

Raport z Rejestru Zapytań 

Zawiera informacje, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pytał o dany podmiot i jakie informa-

cje na jego temat otrzymał. Można go pobrać w ten sam sposób, co Raport o Sobie. Uzyskanie 

informacji raz na pół roku jest bezpłatne. Dodatkowo Raport z Rejestru Zapytań może zawierać 

informacje z baz ZBP oraz BIK.

4.3.2. Podsumowanie

W porównaniu do rynku wymiany informacji kredytowej, rynek informacji gospodarczej 

w naszym kraju, jest rynkiem młodym i znajduje się w fazie rozwoju. Jednak te kilka lat funkcjono-

wania pokazało, że rynek wymiany informacji o zobowiązaniach jest obszarem niezbędnym dla 

funkcjonowania gospodarki. Dzięki niemu banki i przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać swoim 

ryzykiem mając dostęp do informacji zgromadzonych w bazach takich jak bazy Biura Informa-

cji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich czy biur informacji gospodarczej. Jednak sam fakt, 

że podmioty mają taką możliwość to tylko jedna strona medalu, innym ważnym elementem są 

działania edukacyjne prowadzone w tym obszarze. Ważne jest, aby poza budowaniem komplet-

nego i  nowoczesnego systemu wymiany informacji o  zobowiązaniach, zarówno kredytowych 

jak i gospodarczych, kłaść duży nacisk na działania edukacyjne, aby wciąż zwiększać wiedzę jak 

ważne jest świadome zarządzanie należnościami przez przedsiębiorców i osoby fizyczne. Należy 

wskazywać na korzyści, jakie można odnieść ze współpracy w ramach systemów wymiany infor-

macji, zarówno w obszarze analizy ryzyka, jak i w sytuacji, kiedy chcemy odzyskać należne nam 

pieniądze używając do tego tak zwanej „miękkiej windykacji”. W Polsce sprawdzanie kontrahenta 

nadal bywa traktowane, jako wyraz braku zaufania, biznesowe faux pas, a nie standardowy ele-

ment zmniejszający ryzyko prowadzenia biznesu, tak jak ma to miejsce w krajach bardziej rozwi-

niętych gospodarczo gdzie sprawdzenie firmy lub osoby, z którą zamierza się podpisać umowę, 

jest czymś naturalnym. 
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Rozdział V  |  Piotr Woźniak, Waldemar Rogowski

Główne produkty i usługi oferowane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

5.1. Raporty Kredytowe i  ich znaczenie w  procesie zarządzania ryzykiem i  relacjami 

z klientami

Szeroka oferta banków pozwalająca zaspokoić potrzeby konsumentów oraz rozwijać działalność 

gospodarczą w  Polsce jest pochodną decyzji podejmowanych na różnych szczeblach  i w  róż-

nych obszarach w bankach i  innych instytucjach finansowych. Wobec dużej konkurencji wśród 

podmiotów dostarczających finansowanie zarówno osobom fizycznym, jak i  przedsiębiorcom 

jednym z kluczowych czynników sukcesu w udzieleniu dobrego kredytu jest dostęp do pełnej, 

kompleksowej i aktualnej informacji o kliencie, jego potrzebach, możliwościach finansowych oraz 

historii kredytowej uwiarygodniającej firmę lub osobę fizyczną planującą zaciągnąć zobowiąza-

nie w banku. Informacje o bieżących oraz historycznych zobowiązaniach kredytowych klientów 

danego banku są przetwarzane w  systemach informacyjnych Biura Informacji Kredytowej S.A. 

Wiedza banku o  własnych klientach jest ograniczona do zgromadzonych depozytów, udzielo-

nych kredytów i  przeprowadzanych transakcji w  ramach danego banku. Z uwagi na potrzebę 

poznania sytuacji klienta w  szerszym kontekście, tj. uzyskania danych o  przeszłym i  bieżącym 

zadłużeniu, o jego statusie (terminowości spłat) w pozostałych bankach powstała infrastruktura 

informacyjna gromadząca i przetwarzająca informacje z wielu banków, które następnie są udo-

stępniane w postaci zagregowanych danych na raporcie kredytowym.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. oferuje produkty, które wykorzystywane są przez banki i SKOK-i 

w  obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym i operacyjnym. Podstawowym produktem jest 

Raport Kredytowy. 

Raport Kredytowy SI BIK Klient Indywidualny przedstawia obecną i historyczną sytuację kredy-

tową klienta indywidualnego, w tym historię spłat jego zobowiązań kredytowych. Odbiorcami 

raportu są banki (komercyjne i  spółdzielcze) oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do 

udzielania kredytów (w Polsce takimi instytucjami są Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredy-

towe). Dzięki informacjom i danym prezentowanym w raporcie instytucje udzielające kredytów 

osobom fizycznym mogą ocenić zdolność kredytową (w oparciu o czynne zobowiązania kredy-

towe) oraz wiarygodność kredytową klienta, sprawdzić historię spłaty jego zobowiązań (ocenić 

historię kredytową). Zawarte w raporcie informacje pokazują również, w jakim charakterze (rela-

cji) dany klient występował – jako kredytobiorca, poręczyciel lub pełnomocnik/dostawca zabez-

pieczenia. 
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Obok danych identyfikujących osobę fizyczną oraz danych adresowych Raport Kredytowy zawie-

ra szczegółowe informacje o transakcjach kredytowych klienta. Dane dotyczące rachunków kre-

dytowych stanowią jedną z  najważniejszych i  jednocześnie najbardziej rozbudowanych części 

raportu. Przedstawione są w  nim informacje na temat aktualnych (otwartych) i  posiadanych 

w przeszłości (zamkniętych) zobowiązań klienta, które bank lub SKOK przesłał do BIK. Jeśli klient 

posiada kilka rachunków kredytowych, informacja o nich wszystkich będzie widoczna w rapor-

cie. Dla każdego rachunku podana jest informacja z jakiego banku lub SKOK-u pochodzi (nazwa 

i numer banku lub oddziału banku jeśli transakcje kredytowe pochodzą z tego samego banku 

– dla transakcji kredytowych z  pozostałych banków dane te są anonimizowane) oraz czy jest 

rachunkiem otwartym czy zamkniętym. 

W tej części raportu klient znajdzie podstawowe dane z umowy kredytowej, szczegółowe infor-

macje opisujące stan rachunku kredytowego ze wskazaniem ewentualnych opóźnień w spłacie 

zobowiązania, dane o dotychczasowym przebiegu spłat zobowiązania przez klienta (historia kre-

dytowa) oraz informacje o kliencie (dane osobowe, adresowe, majątkowe i dotyczące zatrudnie-

nia).

W ramach Raportu Kredytowego wyróżnia się kilka jego rodzajów (odmian). Jednak prezentowa-

ny w nich zakres informacyjny jest taki sam, natomiast każdy używany jest w innych przypadkach, 

odmiennych sytuacjach decyzyjnych oraz w różnych etapach procesu zarządzania ryzykiem. Pod-

stawą wyboru odpowiedniego raportu jest relacja pobierającej go instytucji (banku lub SKOK-u) 

z  klientem (czy jest to nowy, czy dotychczasowy klient) oraz to, czego dane działanie dotyczy 

(nowy kredyt, dotychczasowy kredyt, inne czynności bankowe). 

Podstawowymi raportami są:

1) Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny, 

2) Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny, 

3) Bankowy Raport Zarządzanie Klientem Indywidualnym.

Pobranie Bankowego Raportu Kredytowego Klient Indywidualny następuje w  momencie, 

gdy klient złożył w banku wniosek o przyznanie nowego produktu o charakterze kredytowym lub 

wniosek o podwyższenie kwoty posiadanego kredytu. Do głównych zadań tego raportu należy 

dostarczenie kompleksowej, aktualnej, pełnej informacji umożliwiającej: 

- określenie bieżącej wysokości wszystkich posiadanych przez klienta zobowiązań kredyto-

wych,

- analizę zmian stanu zobowiązań kredytowych klienta w przeszłości,

- dokonanie oceny zdolności kredytowej,

- ocenę „aktywności” kredytowej klienta,
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- przeprowadzenie analizy zgodności danych podanych przez klienta we wniosku kredyto-

wym z danymi zawartymi w bazach BIK.

Pobranie Bankowego Raportu Monitorującego Klient Indywidualny następuje w momencie, 

gdy banki lub SKOK-i chcą monitorować swojego klienta, który posiada w banku lub SKOK-u co 

najmniej jedno czynne zobowiązanie lub gdy klienci są związani z instytucją finansową czynnym 

zobowiązaniem w relacji poręczyciel, dostawca zabezpieczenia lub pełnomocnik. Raport pozwa-

la na przykład ocenić, czy klient nie jest nadmiernie zadłużony w innych bankach. Do głównych 

funkcji Raportu Monitorującego można zaliczyć:

- określenie bieżącej sytuacji kredytowej klienta,

- zaprezentowanie aktywności kredytowej klienta,

- umożliwienie dokonania okresowej kontroli stanu i  statusu obsługi posiadanych przez 

klienta zobowiązań, 

- funkcję wczesnego ostrzegania (prewencyjną) – możliwość pozyskania wcześniej informacji 

o „problemach” klienta ze spłatą zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach, co umoż-

liwia podjęcie stosownych działań,

- usprawnienie zarządzania portfelem zobowiązań klienta.

Pobranie Bankowego Raportu Zarządzanie Klientem Indywidualnym następuje w momen-

cie, gdy bank postanawia swojemu klientowi, który nie posiada czynnych zobowiązań kredyto-

wych w tym banku, zaproponować nowe produkty czy usługi obarczone ryzykiem kredytowym. 

Zapytanie może zostać złożone jedynie o  klientów, którzy posiadają już z  bankiem nawiązaną 

relację związaną z realizowaniem na rzecz klienta czynności bankowej. 

Pozytywne doświadczenia banków związane z korzystaniem z Raportów Kredytowych dotyczą-

cych klienta indywidualnego (osoby fizycznej) oraz oczekiwaniami banków związanymi z zapew-

nieniem zbliżonego zakresu informacji o zobowiązaniach kredytowych, aktywności kredytowej 

czy statusie zobowiązań przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, spółek zarówno prawa handlowego, jak i  osobowych) stały się impulsem do 

stworzenia nowego − komplementarnego w stosunku do SI BIK Klient Indywidualny − systemu 

wymiany informacji kredytowych, dotyczących podmiotów gospodarczych - SI BIK Przedsiębior-

ca. Relacje bankowe firm oraz innych podmiotów obecnych w obrocie gospodarczym w zakresie 

udzielonego kredytu są gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Produktami informacyjnymi udostępnianymi z SI BIK Przedsiębiorca są:

- Raporty Kredytowe dotyczące podmiotów związanych bezpośrednio z wnioskiem kredyto-

wym;

- Raporty Monitorujące danego kredytobiorcę. 
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Raporty Kredytowe SI BIK Przedsiębiorca mogą być pobierane przez bank w  celu zasięgnięcia 

informacji o historii kredytowej danego podmiotu. 

W tabeli zaprezentowano możliwości zastosowania raportu kredytowego w  procesie kredyto-

wym. 

Tabela nr 1 Zastosowanie Raportu Kredytowego w procesie kredytowym

Ocena ryzyka kredytowego przygotowanie oferty 
i podjęcie decyzji kredytowej Inne działania bankowe 

Weryfikacja informacji o stanie aktualnego zadłużenia 
i jego obsłudze (terminowość spłaty zobowiązań)

Weryfikacja celowości rozwoju współpracy w ramach 
innych produktów oferowanych w ramach grupy 
bankowej

Uzyskanie informacji o historii kredytowej i obecnej 
zdolności kredytowej klienta

Wykorzystanie informacji o zdarzeniach default 84 
w ujęciu branżowym

Źródło: Materiały informacyjne BIK S.A.

Oprócz zagregowanych danych o zobowiązaniach klienta takich jak łączna kwota finansowania/

limitu/gwarancji lub poręczenia, kwota kredytu, liczba rachunków klienta ujętych w podziale na 

kredyty ratalne i limity kredytowe, raporty zawierają również szczegółowe informacje o poszcze-

gólnych transakcjach. Bardzo istotne informacje, z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w ban-

ku, są zawarte w części poświęconej kondycji i historii rachunku. Przedstawiają one informacje 

o terminowości spłat bieżących i historycznych zobowiązań klienta.

W odróżnieniu od Raportów Kredytowych, Raport Monitorujący SI BIK Przedsiębiorca daje ban-

kom możliwość pozyskiwania informacji o własnych klientach, którzy posiadają już w danym ban-

ku co najmniej jedno czynne zobowiązanie lub są związani z czynnym zobowiązaniem w relacji 

poręczyciel − dostawca zabezpieczenia. Raporty Monitorujące, generowane przez SI BIK Przed-

siębiorca, pozwalają na jednoczesny monitoring klienta i  jego zobowiązań. Raport monitorują-

cy podmiot, służy do okresowego przeglądu stanu zobowiązań kredytowych danego podmio-

tu w  tabeli zaprezentowano możliwości, jakie stwarza korzystanie z  Raportów Monitorujących 

w procesie kredytowym. 

84. Brak spłaty kredytu. 
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Tabela nr 2  Zastosowanie Raportów Monitorujących w procesie kredytowym

Monitorowanie Klienta i obsługi transakcji Restrukturyzacja i windykacja

Monitoring regulowania zobowiązań kredytowych 
w innych instytucjach finansowych

Monitoring regulowania zobowiązań kredytowych 
w innych instytucjach finansowych.

Monitoring przestrzegania przez klienta warunków 
umowy kredytowej (np. niezaciągania zobowiązań bez 
zgody banku)

Informacja o toczących się procesach 
restrukturyzacyjnych i windykacyjnych  
w innych instytucjach finansowych

Źródło: Materiały informacyjne BIK S.A.

Raporty kredytowe z SI BIK Przedsiębiorca zawierają, obok informacji o czynnych i historycznych 

zobowiązaniach kredytowych klientów banków, również informacje z sektora pozabankowego. 

W raporcie kredytowym oraz monitorującym istnieje możliwość otrzymania informacji gospodar-

czych o regulowanym terminowo jak i przeterminowanym zadłużeniu firm zgłoszonych do Biura 

Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

Biuro Informacji Kredytowej oferuje również produkty, które mogą być wykorzystywane w obsza-

rze zarządzania ryzykiem operacyjnym w ramach przeciwdziałania wyłudzeniom. Rozwiązanie to 

obejmuje określone funkcjonalności podstawowych systemów informacyjnych BIK z wykorzysta-

niem informacji zgromadzonych w bazach danych systemów powiązanych (SDZ, BIOW, BRRB85), 

w których gromadzone, przetwarzane i udostępniane są dane o charakterze antyfraudowym lub 

dane, które w takich celach mogą być wykorzystywane.

Każdy z  produktów BIK może być wykorzystywany odrębnie przez instytucje współpracujące 

z BIK lub w połączeniu jako pakiet usług o charakterze antyfraudowym. Aby działania zmierza-

jące do ograniczania ryzyka operacyjnego przez banki i SKOK-i mogły być efektywne, powinny 

być kompleksowe i oparte na możliwie największej ilości informacji wskazujących na potencjalne 

zagrożenie wyłudzeniem (danych na temat zdarzeń, podmiotów i osób).

W ramach pakietu produktów o  charakterze przeciwoszukańczym można wyróżnić produkty 

budowane w oparciu o zasoby informacyjne gromadzone w BRRB. 

W Systemie Informacyjnym BIK BRRB są gromadzone, przetwarzane i udostępniane informacje 

o rachunkach bankowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z dany-

mi identyfikacyjnymi i  adresowymi przedsiębiorców,  a także dane identyfikacyjne wspólników 

spółek osobowych. Zakres podstawowych danych systemu (dane identyfikacyjne podmiotu 

i rachunku) został ustalony w oparciu o obowiązek ustawowy wynikający z art. 82 Ustawy – Ordy-

85.  SDZ – System Dokumenty Zastrzeżone, BIOW – Baza Informacji - Wyłudzenia, BRRB – Baza Referencyjna Rachunków Bankowych
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nacja podatkowa86. Odbiorcami produktów są banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-

-Kredytowe (w ramach KSKOK).

Produkty dostępne z zasobów informacyjnych BRRB obejmują:

1) Raporty w ramach funkcjonalności: Bazy Referencyjnej Rachunków Bankowych (BRRB)

•	 Raport	o przedsiębiorcy	i rachunkach	bankowych,

•	 Raport o przedsiębiorcy – potwierdzający dane identyfikacyjne,

•	 Raport o liczbie rachunków bankowych,

•	 Raport o rachunku bankowym,

•	 Raport o wspólnikach spółek osobowych,

•	 Raport uzupełniający o pozostałych identyfikatorach podmiotu.

2) Informacje uzupełniające na raportach dostępnych w ramach funkcjonalności SI BIK KI

•	 Informacja o kliencie będącym przedsiębiorcą,

•	 Informacja o kliencie będącym wspólnikiem,

•	 Informacja o pracodawcy. 

Produkty mogą być wykorzystywane przez banki i SKOK-i do zarządzania ryzykiem operacyjnym 

(ograniczenie ryzyka wyłudzenia/oszustwa) w ramach kilku obszarów aktywności biznesowej:

•	 kredytów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku osób fizycznych możliwe jest sprawdzenie danych identyfikacyjnych i adreso-

wych podmiotu podawanego przez klienta, jako potencjalny pracodawca. Ponadto możli-

we jest zweryfikowanie, czy dana osoba fizyczna nie jest wspólnikiem spółek osobowych, co 

ma znaczenie przy określaniu jej wiarygodności.

•	 kredytów dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą BRRB daje możliwość 

weryfikacji danych identyfikacyjnych i  adresowych przedsiębiorcy, jak również uzyskanie 

informacji o  liczbie posiadanych rachunków. W przypadku zaniżania przez klienta liczby 

posiadanych rachunków może to stanowić ostrzeżenie o potencjalnej próbie wyłudzenia 

bądź uzyskania kredytu w  przypadku braku zdolności kredytowej. Możliwe jest również 

zweryfikowanie faktu bycia wspólnikiem w  innych podmiotach gospodarczych, co może 

mieć znaczenie w przypadku ustalania faktycznego poziomu zobowiązań.

•	 kredytów dla przedsiębiorstw.

W przypadku spółek analogicznie, jak dla osób fizycznych prowadzących działalność gospo-

darczą możliwe jest zweryfikowanie ich danych identyfikacyjnych i adresowych oraz licz-

86.  Przekazywanie danych o założonych i zlikwidowanych rachunkach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do Ministerstwa Finansów.
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by posiadanych rachunków. Sprawdzeniu można również poddać fakt bycia wspólnikiem 

w innych podmiotach. Pomaga to przeciwdziałać analogicznym zagrożeniom, jak w przy-

padku osób fizycznych prowadzących działalność.

Do głównych korzyści w ramach obszaru zarządzania ryzykiem operacyjnym jakie mogą uzyskać 

odbiorcy produktów wytwarzanych w oparciu o system BRRB należą m.in.:

−	 wspomaganie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym,

−	 ograniczenie ryzyka operacyjnego i kredytowego,

−	 wzrost efektywności działań antyfraudowych,

−	 wspomaganie procesów oceny wiarygodności potencjalnych kredytobiorców.

Uzupełnieniem scharakteryzowanych już produktów pozwalających na efektywne zarządzanie 

ryzykiem kredytowym i  operacyjnym są produkty generowane w  oparciu o  system Wymiany 

Informacji o  Transakcjach i  Instrumentach Pochodnych (WITIP). Obejmuje on swoim zakresem 

wymianę informacji o  transakcjach związanych z  instrumentami pochodnymi oferowanymi na 

rynku bankowym. System WITIP udostępnia użytkownikom następujące raporty: 

- Cykliczny Raport Portfelowy – zawierający dane Banku o  transakcjach i  naruszeniach 

warunków umowy przez klientów dostępnych w  Systemie w  momencie generowania 

raportu. Raport generowany jest automatycznie przez system w dniu następującym po ter-

minie przekazania wsadów informacyjnych przez banki;

- Raport Portfelowy – od cyklicznego różni się jedynie sposobem pozyskania (może być 

wygenerowany na żądanie w dniu następnym po złożeniu zlecenia);

- Raport o Kliencie – zawiera informacje o transakcjach i naruszeniach warunków umowy 

przez klienta zarejestrowanych w Systemie oraz informacje z BIoZ (Bazy Informacji o Zapy-

taniach) systemu WITIP; raport generowany jest na żądanie użytkownika;

- Raport o Nowym Kliencie – zawiera informacje o  rodzajach produktów, z których korzysta 

klient w innych Bankach; raport generowany jest na żądanie użytkownika;

- Raport o Historii Klienta – zawiera informacje o stanach transakcji i naruszeń warunków 

umowy przez klienta w historycznych wsadach, generowany jest na żądanie;

- Raport Monitorujący Klienta – raport o  kliencie wygenerowany automatycznie przez 

regułę monitorującą zdefiniowaną w systemie przez użytkownika;

- Raport Monitorujący Portfel Banku - raport portfelowy wygenerowany automatycznie 

przez regułę monitorującą zdefiniowaną w systemie przez użytkownika.

Raporty z systemu WITIP umożliwiają:

•	 szybką weryfikację informacji uzyskiwanej od klientów, również w  procesach kredyto-

wych (zapewniona jest komplementarność informacji o poziomie ryzyka związanego ze 

współpracą z danym klientem),

•	 monitorowanie zachowań klienta w ramach systemu bankowego,
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•	 zwiększenie efektywności procesów decyzyjnych,

•	 szybkie przekazywanie informacji o klientach naruszających podstawowe warunki umo-

wy w rozumieniu Rekomendacji A KNF.

Raporty Biura Informacji Kredytowej S.A. skierowane są również do osób fizycznych oraz osób 

prowadzących działalność gospodarczą jako odbiorców końcowych. Informacja Ustawowa daje 

możliwość dostępu do przetwarzanych danych osobowych w BIK. Źródłem danych zasilających 

raporty Informacji Ustawowej są systemy informatyczne: SI BIK Klient Indywidualny, SI BIK Przed-

siębiorca. Ze względu na specyfikę informacji przetwarzanych w tych systemach Informacja Usta-

wowa jest udostępniana osobom fizycznym lub osobom prowadzącym działalność gospodar-

czą w  oparciu o  Ustawę z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych87. Obejmuje 

ona swym zakresem, w przypadku osób fizycznych, podstawowe informacje o przetwarzanych 

danych osobowych w zbiorach BIK. Dla SI BIK Klient Indywidualny są to m.in. dane:

- identyfikacyjne, 

- adresowe, 

- pierwszej rejestracji klienta w SI BIK Klient Indywidualny,

- przedstawiające stan zobowiązań klienta oraz zapytań o historię kredytową klienta z ban-

ków, podsumowania i zestawiania dotyczące zapytań składanych przez poszczególne banki 

oraz rachunków, które w danych bankach klient posiadał bądź posiada. W danych tych prze-

kazywane są informacje o zobowiązaniach przeterminowanych (nieuregulowanych zgod-

nie z umową) w poszczególnych bankach i o skali zaległości.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 

1999  r. „Prawo działalności gospodarczej”88. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dotyczą również informacji identyfiku-

jących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, a zatem zmiany dotyczą osób prowadzących 

działalność gospodarczą (w odniesieniu do przedsiębiorców podlegających wpisowi do Central-

nej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej).

W związku z  powyższym administratorzy danych osobowych (w tym BIK), dotyczących przed-

siębiorców muszą wypełniać wszelkie obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych oso-

bowych, w  tym udostępnienie informacji ustawowej w trybie art. 33 ust. 1 Ustawy o ochronie 

danych osobowych89. 

87.  (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami
88.  Przepis stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych”.
89.  Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami
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Tak więc z  dniem 01 stycznia 2012 r. do grupy klientów, którym BIK oferuje swoje produkty 

w zakresie informacji ustawowych dot. ochrony danych osobowych zostały włączone osoby pro-

wadzące działalność gospodarczą. 

Dane w/w osób są przekazywane do bazy SI BIK Przedsiębiorca w różnych relacjach biznesowych 

do zobowiązań gospodarczych, dlatego też BIK przygotował odpowiedni produkt - raport zawie-

rający informacje dot. danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakres raportu obejmuje informacje o danych dot. tożsamości osoby wnioskującej (przedsiębior-

cy) i zakres przetwarzanych danych w bazie SI BIK Przedsiębiorca (dane identyfikacyjne i powią-

zane z nimi zobowiązania kredytowe) oraz zakres danych przekazywanych Instytucjom (np. ban-

kom, firmom finansowym) w związku ze składanymi do BIK zapytaniami o raporty. 

Docelowo, produkty dot. informacji ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych będą 

integrowane ze wszystkich systemów BIK w ramach powstającej platformy internetowej. W związ-

ku z rozwijającą się bazą SI BIK Przedsiębiorca pojawiła się również potrzeba udostępniania rapor-

tów komercyjnych klientom instytucjonalnym. 

5.2. Modele scoringowe jako nowoczesne narzędzie wspierające proces zarządzania   

ryzykiem

5.2.1. Kilka słów o historii

Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego, mikroprzed-

siębiorcy, bądź transakcji. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zdarzenia oce-

niane jest na podstawie porównania profilu badanej osoby, mikroprzedsiębiorcy czy transakcji 

z profilami innych podmiotów, które w przeszłości korzystały z produktów kredytowych, podob-

nych transakcji, itp. w przypadku scoringu biura kredytowego mówimy o porównywaniu profili 

historii kredytowej, na którą jak wiemy z poprzedniego rozdziału, składają się dane o zobowią-

zaniach kredytowych (różnych rodzajów), dane o  historii spłat dla tych zobowiązań oraz dane 

o aktywności w staraniu się o kolejne finansowanie (historia zapytań).

Metoda ta najpierw upowszechniła się w Stanach Zjednoczonych gdzie już od lat 30-tych ubie-

głego stulecia zaczęto ją stosować w  różnych obszarach działalności biznesowej w  tym m.in. 

w sprzedaży wysyłkowej. W obszarze bankowości metoda ta zyskała początkowo zastosowanie 

w procesach decyzyjnych odnośnie kart kredytowych i dzięki dobrym wynikom jej stosowania 

była używana w kolejnych obszarach decyzyjnych. Wydany w 1975 roku „Equal Credit Opportu-

nity Act” usankcjonował stosowanie metod scoringowych przy spełnieniu odpowiednich kryte-
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riów. W szczególności chodzi o używanie danych empirycznych zarówno o klientach „dobrych” 

jak i „złych” oraz przy użyciu metod statystycznych. 

Stopniowe upowszechnienie tych metod w bankowości zaowocowało ich zastosowaniem tak-

że w  Polsce. Pierwsze projekty wdrożenia modeli scoringowych miały miejsce pod koniec lat 

90-tych. W BIK pierwszy model został wdrożony i udostępniony bankom w 2004 roku.

5.2.2. Słów kilka o metodzie scoringowej

Punkty w  modelach scoringowch przyznawane są za poszczególne cechy, które znajdują się 

w danym modelu.. Dane dostępne do analizy statystycznej determinują rodzaj scoringu o jakim 

mówimy w praktyce. I tak dane socjo-demograficzne pozyskiwane z aplikacji kredytowych tworzą 

modele aplikacyjne, a dane o zachowaniach klientów gromadzone np. w bazach BIK, służą do 

budowy modeli behawioralnych. Jak pokazuje praktyka potencjał dyskryminacyjny tych danych 

jest istotnie wyższy i zdecydowanie przemawia na korzyść modeli behawioralnych. 

Powszechnie przyjętą zasadą skalowania punktacji jest zasada, że im więcej punktów zostaje 

przyznanych przez model scoringowy, tym prognozowane zjawisko jest mniej prawdopodobne. 

Zatem im mniej punktów tym klient „gorszy” a im więcej tym „lepszy”.

Do oceny jakości modeli scoringowych stosuje się standardowo kilka miar. Najbardziej rozpo-

wszechniony, mający swe zastosowanie w  demografii współczynnik GINIego, opracowany do 

badania nierównomierności w  dystrybucji dóbr czy dochodów. Używając go do oceny jakości 

modelu scoringowego widzimy, na ile model jest lepszy od losowego modelu decyzyjnego. War-

tości tego współczynnika zawierają się w przedziale od 0 do 1, przy czym im jego wartość bliższa 

jest jedności tym lepsza ocena decyzji podejmowanych przez model scoringowy.

Wzór na wyznaczenie wartości tego współczynnika ma postać:

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

G(xi) – skumulowany procent klientów „dobrych”;

B(xi) – skumulowany procent klientów „złych”;

oraz G(x0)=B(x0)=0
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Naliczenie wartości tego współczynnika możliwe jest w przypadku posiadania wiedzy o tym, któ-

rzy klienci stali się „źli”, a którzy pozostali „dobrzy”. Ustalenie tego statusu następuje w okresie 

zgodnym z okresem prognozy danego modelu, a więc odnosi się do sposobu budowy modelu 

scoringowego. 

Rys. nr 9  Ustalanie statusu klienta: dobry/zły wg. modelu scoringowego

Historia kredytowa 12 miesięcy obserwacji

Moment naliczania oceny

Jeżeli w trakcie okresu obserwacji nastąpi 
zdarzenie „złe” klient jest wykluczany z 

grupy „dobrych” i trafia do grupy „złych”

Źródło: Opracowanie własne BIK S.A.

Zależności pomiędzy skumulowanymi ilościami klientów „dobrych” oraz „złych” naniesione na 

wykres tworzą tzw. krzywą ROC (ang. receiver operating characteristic), której kształt dobrze 

oddaje porównanie zastosowania różnych modeli scoringowych w modelach decyzyjnych. 

Rys. nr 10  Wykres z krzywą ROC
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Źródło: Podręcznik BIKSco CreditRisk str. 37.

Kształt krzywej ROC dla BIKSco CreditRisk wskazuje na wysoką jakość predykcyjną modelu. Na 

rysunku tym krzywa oznaczono kolorem różowym reprezentuje losowy model podejmowania 

decyzji kredytowych. W takim przypadku powinniśmy otrzymywać skumulowany rozkład decyzji 



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

113

trafnych i nietrafnych (trafność określana jest po upływie okresu prognozy). Zatem losowo podej-

mując decyzje powinniśmy odrzucając odpowiednio 10% klientów złych, jednocześnie odrzucać 

10% klientów dobrych. Dysponując więc losowym modelem podejmowania decyzji, jesteśmy 

niejako „skazani” na podejmowanie takiego samego odsetka decyzji nietrafionych jak trafionych. 

Krzywa niebieska przedstawia tę samą zasadę, ale przy zastosowaniu nielosowego modelu decy-

zyjnego opartego o model scoringowy. Widać wyraźną przewagę zastosowania modelu scorin-

gowego, który na załączonym przykładzie w istotnie lepszy sposób może podejmować decyzje. 

I tak podejmując decyzje o  odrzuceniu 10% klientów dobrych odrzucimy około 70% klientów 

złych. Dla 20% zaakceptowanych klientów dobrych, będzie to odpowiednio około 80% złych. 

Wybór odpowiedniej proporcji akceptowanych klientów dobrych i złych jest indywidualną decy-

zją danej instytucji finansowej. Istotną konstatacją tej zależności jest stwierdzenie, że akcepta-

cja wszystkich klientów dobrych oznacza zaakceptowanie wszystkich klientów złych. Zatem aby 

modele scoringowe miały wpływ na modele podejmowania decyzji, musi zostać zastosowana 

reguła odrzucania części klientów w oparciu o punktację pochodzącą z tych modeli. Zastosowa-

nie modeli scorignowych wiąże się zatem z przyjmowaniem przez instytucje finansowe parame-

trów określających graniczną liczbę punktów obliczanych z modelu scoringowego, która deter-

minuje decyzję akceptująca bądź odrzucającą (tzw. „punkt odcięcia”, ang. „cut-off”)

Również wielce popularną miarą używaną do badania jakości działania modeli scoringowych jest 

statystyka Kołmogorowa-Smirnowa (K-S). Miara ta wskazuje na maksymalną różnicę pomiędzy 

rozkładami klientów „dobrych” i „złych”. W praktyce im większa wartość tej miary tym lepsza zdol-

ność do odróżniania klientów „dobrych” od „złych”.

Wzór na wyznaczenie wartości współczynnika K-S ma postać:

gdzie: 

 - dystrybuanta klientów „dobrych”; 

 - dystrybuanta klientów „złych”.

Modele behawioralne które są wykorzystywane w biurze, potrafią osiągać efektywność rzędu od 

0,75 do 0,9 wartości współczynnika GINI90.

90.  Statystyka GINI – miara pozwalająca ocenić zdolność tablicy scoringowej do szeregowania kredytobiorców wg poziomu ryzyka. Wskazuje na ile zastosowa-
nie do oceny klienta modelu scoringowego będzie lepsze od stosowania losowego systemu podejmowania decyzji. Wskaźnik ten zawiera się w przedziale od 0 
do 1. Im wyższa wartość tej miary wskaźnik, tym większa zdolność modelu scoringowego do podejmowania trafnych decyzji. 
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5.2.3. Scoring w BIK

Biuro Informacji Kredytowej posiada w swojej ofercie kilka rodzajów oceny punktowej. Najczęściej 

stosowanym i najlepiej rozpoznawanym na rynku jest scoring oparty na modelu BIKSco CreditRisk.

Jest to narzędzie zbudowane na danych z lat 2005 i 2006 obejmujących swym zakresem więk-

szość danych gromadzonych w sektorze bankowym. Model ten jest modelem ryzyka kredytowe-

go i ocenia ryzyko niewypłacalności klienta (osoby fizycznej) w perspektywie 12 miesięcy od daty 

naliczenia oceny. Model ten nie wskazuje, na którym produkcie wystąpi zdarzenie prognozowane 

ani kiedy dokładnie to nastąpi. Dane użyte do budowy modelu pochodziły z całego sektora ban-

kowego i dotyczyły wszystkich typów transakcji kredytowych daje on więc uśredniony, „ogólny” 

obraz ryzyka kredytowego w sektorze. 

Znaczenie w procesie oceny ryzyka

To co może być słabością ogólnego modelu ryzyka kredytowego (możliwe niedopasowanie 

do specyfiki poszczególnych portfeli bankowych) jest także jednocześnie jego siłą. Można go 

bowiem zastosować w wielu obszarach analizy ryzyka. Zarówno na etapie podejmowania przez 

bank lub SKOK decyzji kredytowej o udzieleniu finansowania jak i w trakcie spłaty kredytu, celem 

określenia aktualnego poziomu ryzyka (zdecydowana większość produktów kredytowych posia-

da horyzont spłaty powyżej 1 roku). Model ogólny to także bardzo wysoka stabilność w czasie. 

Model zbudowany na odpowiednio licznych próbach danych zachowuje bardzo wysokie wskaź-

niki efektywności działania po wielu latach, przewyższając w tym względzie modele bankowe. 

5.2.4. Zastosowanie w praktyce ocen scoringowych BIK

Stosując oceny punktowe naliczane za pomocą modelu BIKSco CreditRisk w zakresie wsparcia 

procesu podejmowania decyzji kredytowych o  udzieleniu kredytowania, mamy do czynienia 

z następującym mechanizmem: model scoringowy grupuje i kumuluje w obszarach niskich ocen 

punktowych maksymalnie liczną grupę kredytobiorców. Ilustruje to poniższy wykres.

Rys. nr 11  Krzywe rozkładu klientów „dobrych” i „złych” według punktacji scoringowej
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Źródło: Podręcznik BIKSco CreditRisk str. 18
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Różowa krzywa ilustruje rozkład klientów „złych” według punktacji  a niebieska „dobrych”. 

W poprawnie działającym modelu obszar nakładania się pól pod tymi krzywymi powinien być 

minimalizowany. Widać też z tego ujęcia, że przyjęcie pewnej umownej liczby punktów (zwanej 

punktem odcięcia) pozwoli na odrzucanie w procesie zatwierdzania decyzji kredytowych najbar-

dziej ryzykownych klientów. W przypadku zastosowania ocen scoringowych jako jedynego kry-

terium decyzyjnego będziemy uzyskiwali jednowymiarową korzyść decyzyjną. Należy pamiętać 

że używanie ocen punktowych wiąże się też z kosztami. W zależności od jakości działania modelu 

(mierzonego np. miarami Giniego lub statystyką K-S) będziemy popełniać mniejsze lub większe 

błędy polegające na odrzucaniu klientów „dobrych” znajdujących się poniżej przyjętej przez nas 

punktacji minimalnej jak i akceptacji klientów „złych” powyżej tej punktacji.

Tę zależność dobrze ilustruje poniższa tabela, która przedstawia hipoteczną poprawę jakości 

portfelu kredytowego gdyby do decyzji kredytowych używać modelu scoringowego.

Tabela nr 3   Poprawa jakości portfela w zależności od wartości przyjętego punktu odcięcia

punkt odcięcia % akceptacji udział „złych” poprawa portfela

100 100,0% 6,5% 0,0%
105 99,6% 6,3% 2,5%
110 97,5% 6,1% 6,4%
115 91,3% 4,9% 24,0%
120 82,7% 4,2% 34,7%
… … … …

190 67,2% 3,7% 42,4%
… … … …

300 0,0% 0,0% 100%

Źródło: Podręcznik BIKSco CreditRisk str. 41
Gdzie:
% akceptacji - stosunek liczby klientów, którzy otrzymali liczbę punktów większą lub równą poziomowi punktu odcięcia 
do ogólnej liczby klientów;
udział złych [%] - procentowy udział „złych” klientów wśród klientów, którzy uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż 
punkt odcięcia (czyli wśród klientów, którzy zostali zaakceptowani przez tablicę scoringową);
poprawa portfela [%] - wyraża procentowy spadek udziału „złych” klientów dla poszczególnych wartości punktu odcię-
cia w stosunku do sytuacji, gdy poziom akceptacji klientów wynosi 100%.

Zaprezentowane w tabeli 3 dane pokazują występującą korelację pomiędzy trzema parametrami 

tj. poziomem akceptacji, udziałem „złych kredytów” oraz poprawą portfela kredytowego dzięki 

wykorzystaniu modelu scoringowego. Co oznacza, że chcąc poprawić jakość portfela kredyto-

wego dzięki zmniejszeniu udziału „złych kredytów” w nowo udzielanych kredytach trzeba zaak-

ceptować zmniejszenie poziomu akceptacji wniosków kredytowych. Jak więc widać z powyższe-

go przykładu korzyścią z zastosowania modelu scoringowego będzie poprawa jakości portfela 

udzielonych kredytów, która będzie możliwa do uzyskania przy ponoszeniu określonego kosztu 
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jakim jest stopniowe zmniejszanie poziomu akceptacji klientów, a zatem ich odrzucaniem w pro-

cesie decyzyjnym. 

W praktyce najlepsze efekty daje łączenie różnych narzędzi. Poniżej prezentujemy połączenie 

ocen scoringowych BIKSco CreditRisk z  indeksem BIK Debt Index w dwuwymiarowej macierzy 

gdzie wskaźnikiem decyzyjnym jest wartość parametru Bad Rate91 jaki uzyskujemy po 12 miesią-

cach od daty naliczenia wartości obu tych narzędzi.

Tabela nr 4  Wartość parametru Bad Rate w zależności od liczby przyznanych punktów scoringowych 

oraz klasy indeksu BDI

Ocena punktowa A B C D Całość
<192;260> 55,6% 53,6% 62,3% 69,2% 56,2%
<261;350> 26,0% 31,3% 48,9% 61,5% 37,7%
<351;410> 16,2% 20,2% 26,7% 37,6% 23,6%
<411;440> 10,0% 8,6% 11,3% 16,8% 10,7%
<441;470> 5,8% 4,4% 6,9% 11,7% 6,1%
<471;500> 2,9% 2,7% 4,9% 10,3% 3,5%
<501;530> 1,2% 1,4% 2,6% 7,2% 1,6%
<531;631> 0,3% 0,5% 1,2% 3,8% 0,4%

Razem 1,5% 3,3% 8,3% 20,4% 2,8%

Źródło: Opracowanie własne BIK S.A.

Wypełnienie tabeli stanowi wartość parametru Bad Rate naliczonego po 12 miesiącach od daty 

naliczenia oceny punktowej w  poszczególnych przedziałach oraz klasy BDI. I tak przykładowo 

wartość 69,2% oznacza, że po 12 miesiącach od naliczenia oceny punktowej w przedziale od 192 

do 260 punktów i przypisania klasy BDI równej A, aż 69,2% kredytobiorców którym przypisano 

takie wartości, po 12 miesiącach przestało spłacać raty kredytowe. Z kolei dla kredytobiorców, 

którym model BIKSco CreditRisk przypisał wartość oceny punktowej pomiędzy 531 a 631 i dla 

których wartość indeksu BDI wyniosła A po 12 miesiącach zaprzestali spłaty rat jedyni w 0,3% 

przypadków. Dla podkreślenia wyraźnych tendencji w  zmianie poziomu ryzyka zaznaczono 

obszary wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka jako kolory czerwone, średniego jako żółte a niskie-

go zielone. Widzimy że połączenie dwóch produktów, które były projektowane z myślą o nieco 

różnych obszarach zastosowania daje duże możliwości decyzyjne, łącząc w sobie ocenę ryzyka 

kredytowego oraz zagrożenia zjawiskiem nadmiernego zadłużenia. Przy takim podejściu można 

złagodzić ograniczenia podejścia jednowymiarowego, gdzie poprawę portfela uzyskiwaliśmy tra-

cąc ilościową bazę klientów. Można bowiem osiągnąć ograniczenie ryzyka w obszarach ryzykow-

91. 

Bad Rate =
liczba klientów „złych”

liczba klientów „dobrych” + liczba klientów „złych”
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nych, a zwiększenie sprzedaży w obszarach niskiego ryzyka nadmiernego zadłużenia, akceptując 

klientów z nieco niższymi ocenami scoringowymi dla klas A i B indeksu BDI. Poszukiwanie coraz 

to nowy, bardziej efektywnych narzędzia ma kluczowe znaczenie w optymalizacji strategii podej-

mowania decyzji kredytowych i zarządzania ryzykiem w bankach.

5.3. Dane i działania BIK w obszarze wyłudzeń
5.3.1. Skala problemu wyłudzeń w Polsce 

Trudno jest oszacować rzeczywistą skalę wyłudzeń kredytów w  polskim sektorze bankowym. 

Banki, mimo obowiązku regulacyjnego wykazywania strat operacyjnych w procesie kredytowym, 

często nie czynią tego. Powodem jest po pierwsze brak narzędzi i procedur identyfikujących frau-

dy, po drugie ciągle istniejąca niechęć do ujawniania tego typu strat. Poza tzw. „twardymi frau-

dami”, gdzie bank ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i zawiadamia organy 

ścigania, mamy ogromny obszar tzw. „miękkiego fraudu”, gdzie bank ma wiele przesłanek, że 

doszło do wyłudzenia, jednak nie ma dowodów, które obronią się procesowo. Stąd tych strat 

banki często nie wykazują jako wyłudzenia. 

Mimo istniejącego również obowiązku prawnego wynikającego z zapisu art. 106a ust. 1: „W razie 

zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia 

działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym 

przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego - bank 

zawiadamia o  tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego.” Banki często nie zgłaszają tych wyłudzeń organom ścigania. 

Przytoczymy w tym miejscu kilka statystyk z ogólnie dostępnych źródeł. „Raport o dokumentach 

infoDOK”, przygotowywany przez Związek Banków Polskich wskazuje że, w 2010 roku wystąpiło 

7,5 tysiąca prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się cudzymi dokumentami tożsa-

mości, na łączną kwotę ponad 458 milionów złotych, a w trzech kwartałach 2011 roku ponad 5 

tysięcy wyłudzeń na kwotę 396 milionów złotych. Liczby te odnoszą się jedynie do prób wyłudzeń 

przy pomocy cudzych dokumentów tożsamości. Tak więc faktyczna liczba takich przestępstw jest 

z pewnością znacznie większa.

Komenda Główna Policji publikuje dane dotyczące ujawnionych przestępstw z art. 297 Kodeksu 

Karnego. Poniżej statystyka z ostatnich trzech lat: 
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Tabela nr 5  Liczba ujawnionych przestępstw a art. 287 KK w latach 2008-2010

2010 5335

2009 6599

2008 6098

Źródło: Komenda Główna Policji

Przyjmując pewne ostrożne założenia i opierając się na danych BIK można próbować oszacować 

wielkość prawdopodobnych strat jakie sektor bankowy w Polsce odnosi w wyniku wyłudzeń kre-

dytów. Przyjmijmy, że jako kredyty wyłudzone oznaczymy:

1) Rachunki kredytowe, gdzie brak było spłaty pierwszej raty;

2) Rachunki kredytowe, gdzie całkowicie ustaje ich obsługa w przeciągu pierwszych sześciu mie-

sięcy od udzielenia kredytu;

3) Rachunki kredytowe, z trzema brakującymi płatnościami w przeciągu pierwszych sześciu mie-

sięcy od udzielenia kredytu;

4) Oraz że ograniczymy się jedynie do danych dotyczących osób fizycznych (ze względu na doj-

rzałość tego zbioru w bazach BIK).

Dla tak przyjętych założeń uzyskamy następujące wielkości strat na akcji kredytowej dla ostatnich 

kilku lat – parz Tabela nr 6.3.V

Tabela nr 6 Wyłudzenia kredytów w latach 2008 - 2011

Rok udzielenia kredytu Kwota wyłudzona Odsetek kwoty wyłudzeń

2008 2 294 520 727 zł 1,42%

2009 1 413 822 345 0,99%

2010 754 966 946 0,57%

2011 526 904 833 0,44%

Źródło: Wyliczenia własne BIK S.A.

Tak więc z  jednej strony widać wyraźną tendencję spadkową i można wnioskować iż działania 

podejmowane przez sektor bankowy dają wymierne rezultaty, z drugiej zaś strony kwoty praw-

dopodobnych z tytułu wyłudzeń stron są wciąż ogromne. 

5.3.2. Współpraca sektora bankowego w ramach przeciwdziałania wyłudzeniom

Ostatnie lata przyniosły skokową poprawę współpracy w  obszarze bezpieczeństwa banków. 

Zmiany w prawie bankowym, w szczególności art. 106d: „Banki i instytucje, o których mowa w art. 

105 ust. 4, mogą przetwarzać i udostępniać innym bankom informacje objęte tajemnicą bankową, 
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w przypadkach:  

a) uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3,

b) przestępstw dokonywanych na szkodę banków, instytucji kredytowych, oraz instytucji finanso-

wych i ich klientów w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.”, 

otworzyły szerokie pole do współpracy banków i wymiany informacji. Wcześniejsze zmiany w art. 

106a ust. 1 wprowadziły możliwość zawiadamiania przez banki policji o podejrzeniu popełnie-

nia przestępstwa, co znacznie poprawiło skuteczność i  szybkość podejmowanych działań oraz 

spowodowało ścisłą współpracę banków z policją. Widać to także w szacunkach BIK, jakie były 

przytoczone na początku tego rozdziału.

Poniżej przedstawiamy dwa możliwe podejścia procesowe do analizy wyłudzeń. Duża część ban-

ków korzysta z rozwiązań własnych, które z reguły są prostymi narzędziami w postaci np. odpyty-

wania baz zawierających informacje o niewywiązywaniu się z zobowiązań lub też kilku reguł, któ-

re odrzucają najbardziej ryzykowne przypadki (np. gdy dokument tożsamości którym posługuje 

się wnioskodawca znajduje się na liście dokumentów zastrzeżonych). Operacyjnym problemem 

może być konieczność dostosowania przyjętych parametrów lub reguł do nowych przypadków 

wyłudzeń, co wymaga długiego procesu zmian w systemach informatycznych, co zabiera czas 

i obniża tym samym skuteczność działania takiego systemu. 

Rys. nr 12 Analiza wyłudzeń w procesie kredytowym
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Źródło: Opracowanie własne BIK S.A.

Wadą takiego podejścia jest umiejscowienie tych narzędzi wewnątrz procesu kredytowego, rozu-

mianego jako procesu podejmowania decyzji kredytowych, co zmniejsza wydajność tego proce-

su oraz ogranicza np. ilość reguł. W takim podejściu im więcej reguł, tym efektywność (stopień 

automatyzacji) procesu kredytowego maleje, co przestaje być akceptowalne z punktu widzenia 

płynności procesów sprzedażowych. 

Implementacja bardziej złożonych i dojrzałych rozwiązań pozwala na umieszczenie analizy wyłu-

dzeń jako odnogi procesu kredytowego. Służy to niewpływaniu na wydajność procesu kredyto-

wego, który w zdecydowanej większości banków jest wysoce zautomatyzowany. Proces analizy 

wyłudzeń może być umiejscowiony przed lub po ocenie kredytowej. W zależności od dostępno-

ści danych dotyczących wyłudzeń możliwe jest budowanie dedykowanych modeli scoringowych 

służących określaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wyłudzenia kredytowego. Użycie modeli 

scoringowych daje możliwość odrzucania aplikacji kredytowych o najwyższym ryzyku, mogą być 

one odrzucane automatycznie. 
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Na rysunku 13 zaprezentowano schemat ilustrujący możliwość wykorzystywania scoringu frau-

dowego w procesie identyfikacji (wykrywania) prób wyłudzeń kredytu bankowego. Proces iden-

tyfikacji prób wyłudzeń jest podprocesem mega procesu, którym jest proces kredytowy, który 

rozpoczyna się w omawianym przypadku od aplikacji kredytowej złożonej przez klienta banku. 

Jest to przykładowy schemat i w różnych instytucjach umiejscowienie analizy scoringowej może 

być różne, w zależności od kosztów obu tych elementów procesu analizy kredytowej. 

Rys. nr 13  Dedykowane modele scoringowej do wykrywania wyłudzeń
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Źródło: Opracowanie własne BIK
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5.3.3. Rozwiązania BIK w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom

Narzędzia wspomagające przeciwdziałanie nadużyciom kredytowym są wplecione w wiele roz-

wiązań funkcjonalnych dostępnych w systemach BIK. Dostęp do nich i ich wykorzystanie może 

następować w trzech kolejnych etapach, które w postaci schematu są przedstawione na Rysunku 

nr 14.:

Rysunek nr 14  Etapy procesu 
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Źródło: Opracowanie własne BIK S.A.

W ramach każdego z tych etapów mogą zostać użyte następujące narzędzia:

Błąd identyfikacji – funkcjonalność ta polega na sprawdzeniu czy na podstawie danych osobo-

wych klienta przekazanych w  zapytaniu o  raport BIK jest możliwa jednoznaczna identyfikacja 

klienta. Wystąpienie błędu identyfikacji powoduje, że informacje zgromadzone w Bazach BIK na 

temat klienta nie są prezentowane z uwagi na brak wiarygodności procesu identyfikacji. Komu-

nikat o  błędzie jest przekazywany do pytającego banku. Sytuacja taka może oznaczać próbę 

posłużenia się cudzymi danymi identyfikacyjnymi podanymi przez klienta składającego wniosek 

kredytowy lub świadczyć o fakcie wcześniejszego wykorzystania danych klienta przez inną osobę. 

Należy tę możliwość zweryfikować w procesie kontaktu z kredytobiorcą.

Baza Systemu Dokumenty Zastrzeżone (Baza SDZ) – funkcjonalność ta polega na sprawdze-

niu czy podane we wniosku kredytowym cechy dokumentów tożsamości figurują w zewnętrznej 

Bazie SDZ. Weryfikacji podlega rodzaj, seria i numer wskazanego dokumentu tożsamości. Każ-

de zapytanie o Raport Kredytowy skutkuje automatycznym przeszukaniem tej Bazy. Informacja 
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zwrotna z  wynikiem przeszukania bazy prezentowana jest na  raporcie kredytowym. Zidentyfi-

kowanie dokumentu w bazie SDZ może oznaczać próbę posłużenia się skradzionym lub znale-

zionym dokumentem tożsamości w celach przestępczych. Statystyki z wyników przeszukiwania 

tej bazy publikowane w  „Raporcie o  dokumentach InfoDOK” przytoczone zostały na początku 

niniejszego rozdziału.

Ostrzeżenia Aplikacyjne (OA) – funkcjonalność OA polega na porównaniu danych podanych 

przez Kredytobiorcę we wniosku kredytowym z danymi zapisanymi w Bazie SI BIK Klient Indywi-

dualny. Funkcjonalność OA polega również na sprawdzeniu logicznej spójności danych z wnio-

sku kredytowego. Wynikiem tej funkcjonalności są alerty dotyczące rozbieżności porównywa-

nych danych. Alerty prezentowane są w raporcie kredytowym. OA wskazują na zgodność oraz 

spójność danych osobowych, adresowych oraz danych dotyczących miejsca zatrudnienia, poda-

wanych przez klientów we wnioskach kredytowych lub na brak takiej zgodności oraz spójności, 

co może oznaczać próbę wyłudzenia/oszustwa. 

Baza Informacji – WERYFIKACJA (BIOW) – to platforma wymiany informacji pomiędzy banka-

mi o danych niosących zagrożenie fraudem. Są to dane dotyczące miejsca zatrudnienia lub inne 

dane, które w procesie weryfikacji przez bank okazały się fałszywe, były wykorzystane w celach 

przestępczych lub zakwalifikowane jako niosące podwyższone ryzyko dla banku. W wyniku prze-

szukania bazy BIOW, Raport Kredytowy jest rozszerzony o Raport Uzupełniający BIOW, w którym 

prezentowany jest alert z przeszukania Bazy, bez danych szczegółowych dotyczących zdarzenia. 

Alert oznacza, że dane o zatrudnieniu kredytobiorcy były wykorzystane w celach przestępczych 

i wymagają dodatkowych wyjaśnień kredytobiorcy oraz pogłębienia informacji dostępnych bez-

pośrednio w BIOW.

Baza Referencyjna Rachunków Bankowych (BRRB) – w Systemie BRRB są gromadzone, przetwa-

rzane i udostępniane informacje o rachunkach bankowych (innych niż kredytowe), związanych 

z  prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz dane identyfikacyjne 

i adresowe przedsiębiorców, a także dane identyfikacyjne wspólników spółek osobowych. Pozy-

skana informacja o prowadzeniu przez Kredytobiorcę działalności gospodarczej - w przypadku 

zatajenia takiej informacji przez Kredytobiorcę w procesie wnioskowania o kredyt - może ozna-

czać próbę wyłudzenia kredytu lub zawyżenia kwoty kredytu.   

Pozyskana informacja o  podmiocie gospodarczym wskazanym we wniosku kredytowym jako 

pracodawca - w przypadku niezgodności jego danych identyfikacyjnych oraz adresowych - może 

oznaczać próbę wyłudzenia kredytu.

Pozyskana informacja o występowaniu kredytobiorcy w roli wspólnika w  innych podmiotach - 
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w przypadku zatajenia przez kredytobiorcę takiej informacji - może oznaczać zmianę w ocenie 

faktycznego poziomu obsługiwanych przez kredytobiorcę zobowiązań oraz ryzyka kredytowego.

5.4. Raporty adresowane do konsumentów

Idea systemu międzybankowej wymiany danych kredytowych dotyczący zobowiązań osób 

fizycznych, dedykowana bankom i  innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów, 

stawia także wysokie wymagania wobec tychże osób fizycznych. Osoby te oczekują swobodnego 

dostępu do swoich danych, a Biuro Informacji Kredytowej S.A. powinno im taki dostęp zapewnić.

Obecnie BIK udostępnia konsumentom dane na ich temat w postaci:

•	 Informacji	Ustawowej	 –	 jest	 informacją	dotyczącą	danych	osobowych	konsumenta	prze-

twarzanych w bazie BIK sporządzaną w formie wydruku, udostępnianą w trybie art. 33 ust. 1 

Ustawy o ochronie danych osobowych92 i zgodnie z treścią ustawy dostępny jest nieodpłat-

nie nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

•	 Raportu	Plus	–	udostępniany	komercyjnie	zawiera	informacje	zawarte	w informacji	ustawo-

wej ale może być udostępniany dowolnie często na żądanie konsumenta. 

•	 Raportu	 Plus	 z  Informacją	 o  Ocenie	 Punktowej	 –	 jest	 to	 raport	 dodatkowo	 rozszerzony	

o informację o wartości oceny punktowej wyliczanej przez model BIKSco CreditRisk. 

Informacje te pozwalają na zweryfikowanie aktualnego stanu zobowiązań konsumenta – kredy-

tobiorcy, takich jak: liczba kredytów aktualnie spłacanych oraz już zamkniętych, kwoty pozostałe 

do spłaty, historia płatności rat kredytowych, itp. Dodatkowo raporty Biura Informacji Kredyto-

wej S.A. mogą służyć jako osobisty certyfikat w relacjach z podmiotami innymi niż banki. Kiedy 

kupujemy samochód, wynajmujemy mieszkanie, staramy się o  kredyt za granicą (Raporty Plus 

można pobierać także w angielskiej wersji językowej) lub staramy się o pracę, możemy się uwia-

rygodnić poprzez historię naszych relacji finansowych. 

Zakres danych na raportach udostępnianych konsumentom jest szerszy w porównaniu do ban-

kowych Raportów Kredytowych i Monitorujących. W przypadku raportów bankowych, BIK może 

udostępniać tylko informacje, które mogą być przetwarzane do celów oceny wiarygodności zdol-

ności kredytowej. Na te dane składają się przede wszystkim informacje o otwartych rachunkach 

kredytowych (spłacanych terminowo i  nieterminowo), o  rachunkach zamkniętych do których 

konsument wyraził stosowną zgodę na ich przetwarzanie po ich całkowitej spłacie, oraz infor-

macje o rachunkach spłaconych ale nieterminowo w stosunku do których zgoda na ich dalsze 

przetwarzanie nie jest wymagana. Pozostała część danych o historii spłat na rachunkach zamknię-

tych (co do których konsumenci nie wyrazili zgody na ich przetwarzanie w celach oceny ryzyka 

92.  Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. Ust. Nr 133 z 1997r. z późn. zm.)
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i zdolności kredytowej) jest przetwarzana w celach statystycznych i te informacje są ujawniane 

konsumentom.

Oceny punktowe udostępniane na Raportach Plus są naliczane według tego samego algorytmu 

jaki jest stosowany przy naliczaniu ocen punktowych dla banków. Używany do tego celu model 

BIKSco CreditRisk korzysta z tych samych danych jakie są wykorzystywane przez banki do oce-

ny ryzyka i zdolności kredytowej. Zatem konsument może tym samym otrzymać dokładnie taką 

samą wartość oceny punktowej jaka widzą o nim banki, kiedy ubiega się o kredyt bądź gdy jego 

spłacane kredyty są monitorowane przez banki. W celu lepszej interpretacji przez konsumentów 

wartości oceny punktowej udostępnianej na Raporcie Plus z Informacją o Ocenie Punktowej znaj-

dują się dodatkowo dwie informacje. 

Interpretacja oceny punktowej, która za pomocą liczby gwiazdek (od 1 do 5) pokazuje „jakość” 

naliczonej oceny. Im wyższa wartość oceny tym większa liczb gwiazdek. Poszczególne gwiazdki 

są przyznawane w następujących przedziałach punktacji scoringowej:

1 gwiazdka: 192 – 279 punktów

2 gwiazdki: 280 – 367 punktów

3 gwiazdki: 368 – 455 punktów

4 gwiazdki: 456 – 543 punktów

5 gwiazdek: 544 – 631 punktów

W jaki sposób można pozyskać Raporty Plus?

Raporty te są dostępne w Biurze Obsługi Klienta BIK w Warszawie, gdzie po potwierdzeniu tożsa-

mości konsumenta możemy je otrzymać w postaci wydruku, pocztą po złożeniu odpowiedniego 

zamówienia przez stronę internetową www.bik.pl lub poprzez złożenie zamówienia na stronach 

bankowości elektronicznej Banku PKO BP lub Meritum Banku. Wtedy taki raport konsument 

otrzymuje w formie elektronicznej w ciągu kilku sekund od złożenia zamówienia.

Biuro Informacji Kredytowej podkreśla w swojej komunikacji marketingowej skierowanej do kon-

sumentów fakt zbierania danych pozytywnych. W 2011 roku została zapoczątkowana kampania 

marketingowa „Wspólnie z  BIK tworzymy zaufanie”. Biuro podkreśla fakt gromadzenia danych 

pozytywnych jako wyróżnik swojej działalności, gdyż 90% informacji zgromadzonych i przetwo-

rzonych w BIK to informacje pozytywne, ułatwiające dostęp do kredytów, obniżające ich koszty, 

kredujące zaufanie do kredytobiorców. Ten aspekt działalności BIK, w odróżnieniu od działań biur 

informacji gospodarczej gromadzących głównie dane o niewywiązywaniu się ze swoich zobowią-

zań, skierowany jest na tworzenie zaufania pomiędzy konsumentami, przedsiębiorstwami a pod-

miotami sektora finansowego. Ta filozofia będzie przyświecać działaniom BIK także w  najbliż-

szych latach.
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Rys. nr 15  Materiały promocyjne BIK S.A.

Podsumowując rozważania prezentowane w niniejszym rozdziale należy wskazać, że już obec-

nie Biuro Informacji Kredytowej S.A. ma w swojej ofercie produktowej cały zestaw komplemen-

tarnych produktów i usług, które wspomagają instytucje finansowe w efektywnym zarządzaniu 

podstawowymi ryzykami bankowymi tj. ryzykiem kredytowym i  operacyjnym. W  BIK-u prowa-

dzone są ciągłe prace rozwojowe, których efektem będzie jest oferowanie kolejnych nowych 

produktów, jak również zwiększenie przydatności już posiadanych. Współpraca instytucji finan-

sowych z BIK w naszej opinii jest jednym z ważnych czynników zapewniających z jednej strony 

bezpieczeństwo i stabilność, z drugiej zaś strony wysoką finansową efektywność sektora finan-

sowego w  Polsce. Ponadto warto zaakcentować, fakt oferowania produktów informacyjnych 

nie tylko instytucjom finansowym lecz również ich klientom (konsumentom i przedsiębiorcom), 

co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie asymetrii informacyjnej pomiędzy instytucjami finan-
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sowymi a ich klientami. Ma to jeszcze jeden wymiar – rośnie bowiem świadomość oraz wiedza 

klientów instytucji finansowych o roli i znaczeniu jakie w obecnym świecie odgrywa pozytywna 

historia kredytowa – jako argument w negocjacjach z instytucją finansową warunków kredyto-

wania. Jest też istotnym elementem kształtowania się gospodarki informacyjnej, w której dostęp 

do rzetelnej i wiarygodnej informacji o zobowiązaniach kredytowych wspiera dziesiątki milionów 

decyzji gospodarczych rocznie.
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Rozdział VI | Małgorzata Kąkol, Grzegorz Kozłowski, Grzegorz Pieszak, Andrzej Topiński, 

Bazy danych Biura Informacji Kredytowej S.A.

6.1.  Dane Biura Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną instytucją gromadzącą i przetwarzającą informacje pier-

wotne o kredytach „na poziomie” kredytobiorcy i  rachunku kredytowego. Inne instytucje zbie-

rające informacje pochodzące z  banków: Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski otrzymują od banków informa-

cje zagregowane co istotnie ogranicza możliwości analiz w oparciu o te bazy. Tylko Narodowy 

Bank Polski posiada bazę informacji na poziomie rachunku kredytowego i kredytobiorcy, ale tyl-

ko o dużych zobowiązaniach, głównie przedsiębiorstw. Nie publikuje on jednak wyników ana-

liz opartych o informacje z tej bazy. Zaletą tych, państwowych, baz danych zawierających dane 

zagregowane jest łatwiejsza standaryzacja informacji przetwarzanych w  bazach. Banki i  inne 

instytucje zobowiązane do przekazywania informacji do tych baz zobligowane są do parametry-

zowania informacji w swych systemach księgowych zgodnie z  rozporządzeniami wydawanymi 

przez te instytucje. Biuro Informacji Kredytowej działając w oparciu o dobrowolne porozumienie 

międzybankowe, nie mając możliwości wydawania tego typu rozporządzeń, stoi przed wyzwa-

niem utrzymania standardów (definicji) informacji napływających do bazy. O wadze standaryzacji 

informacji była mowa w poprzednich rozdziałach.

Posiadanie jednostkowych informacji o rachunkach kredytowych i kredytobiorcach pozwala Biu-

ru Informacji Kredytowej na prowadzenie analiz niemożliwych do przeprowadzenia opierając 

się o informacje zagregowane. Pozwala też bardziej elastycznie formułować pytanie badawcze. 

W swoich analizach Biuro unika natomiast badania kwestii analizowanych przez instytucje pań-

stwowe w oparciu o dane zagregowane. Analizy Biura uzupełniają informacje wynikające z analiz 

instytucji państwowych. Trzeba zaznaczyć, że wielkość baz Biura jest zbliżona do wielkości baz 

KNF i NBP. Wielkość zadłużenia osób prywatnych jest nawet nieco większa od wielkości publiko-

wanych w oficjalnych statystykach KNF i NBP co wynika ze wspomnianych trudności w standa-

ryzacji danych (w tym przypadku chodzi o definicje osoby prywatnej i uwzględnianie w zadłu-

żeniu odsetek). W bazach BIK są informacje o kredytach udzielonych przez banki i SKOK-i (dane 

o zadłużeniu w SKOK-ach publikuje także NBP). Duża zbieżność kwot zadłużeń osób prywatnych 

w bazach BIK i w bazach instytucji państwowych potwierdza tezę, że bazy BIK o kredytach osób 

prywatnych są obecnie w zasadzie kompletne.
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6.2.  Baza Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny 

Celem powołania w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i grupę banków spółki akcyjnej 

Biuro Informacji Kredytowej było stworzenie bazy o kredytach dla osób fizycznych jako platfor-

my wymiany informacji pomiędzy bankami. W tym czasie kredytowanie gospodarstw domowych 

zaledwie raczkowało. Także karty kredytowe pojawiły się na szerszą skalę dopiero w końcu deka-

dy lat dziewięćdziesiątych. Większość banków skupiała się wówczas na kredytach dla przedsię-

biorstw. Przekazanie przez PKO BP w  grudniu 2001 roku swej bazy danych o kredytach dla gospo-

darstw domowych było punktem przełomowym w rozpoczęciu budowy Systemu Informacji BIK 

Klient Indywidualny. W tym czasie, a w niektórych przypadkach nawet wcześniej, przystąpiły do 

wymiany informacji pozostałe banki założyciele Biura informacji Kredytowej: Pekao, BGŻ, Citi 

Handlowy, Bank Przemysłowy w Łodzi, Bank Śląski.

Proces dochodzenia do stanu kompletności baz o kredytach dla klientów indywidualnych można 

uznać za zakończony po upływie sześciu lat od powołania spółki kiedy w latach 2008 – 2009 do 

systemu wymiany informacji, jako ostatnie, przystąpiły banki spółdzielcze.

Baza informacji o kredytach dla klientów indywidualnych składa się z dwu grup informacji (rekor-

dów): danych identyfikujących i opisujących kredytobiorcę oraz danych o transakcji i przebiegu 

spłat. Banki i SKOK-i co miesiąc przekazują zbiory danych (w żargonie bankowym nazywane wsa-

dami) o przebiegu wszystkich transakcji z kredytobiorcami: udzieleniu kredytów, spłat (bądź ich 

braku).

Informacje o kredytobiorcach przekazywane przez uczestników wymiany informacji kredytowej 

do bazy BIK to: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, 

adres. Są to informacje obowiązkowe - bez wypełnienia pól na nie przeznaczonych dane o kre-

dytobiorcy (a wraz z tym także dane o transakcji) zostaną odrzucone przy wczytywaniu do bazy. 

Ponadto we wsadach banki mogą podawać także pewne informacje nieobligatoryjne m.in. miej-

sce urodzenia, imiona rodziców, informacje o dochodach kredytobiorców i  ich charakterystyki 

socjoekonomiczne. Informacje nieobligatoryjne wykorzystujemy w analizach i modelowaniu róż-

nych zjawisk ze świadomością, że nie są to zawsze dane reprezentatywne dla całej populacji.

Dane o  transakcjach zawierają obowiązkowo: informację o  typie zobowiązania (kredyt ratalny, 

mieszkaniowy, pożyczka gotówkowa, karta kredytowa, limit w  ROR itd.), datę zawarcia umo-

wy, informację o walucie, kwotę kredytu, wysokość raty, informację o  terminowości spłaty rat, 

zadłużenie pozostałe do spłaty, zadłużenie za spłatą którego klient zalega bankowi, opóźnienia 

w obsłudze liczone w dniach, przyznane limity w kartach i na liniach kredytowych, symbol banku 

– strony transakcji. Opcjonalnie możliwe jest przekazywanie dodatkowych informacji np. o wyso-

kości oprocentowania, częściach kapitałowych i odsetkowych kwoty zadłużenia.
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Ponadto mamy rejestr zapytań – zamówień raportów przez banki, w  ramach których groma-

dzone są informacje pochodzące z wniosków kredytowych: dane osobowe i adresowe klientów, 

informacje o typie produktu, o który ubiega się klient wraz z kwotą i walutą potencjalnego zobo-

wiązania. Opcjonalnie mogą być również przekazywane dane socjodemograficzne dotyczące 

wykształcenia, zatrudnienia czy dochodów klienta.

Obecnie w bazie SI BIK Klient Indywidualny mamy dane o zobowiązaniach ponad 21 milionów 

osób, z których blisko 16 milionów ma zobowiązania czynne.

6.3.  Baza Systemu Informacji BIK Przedsiębiorca

SI BIK Przedsiębiorca stanowi kolejny etap rozwoju oferty BIK, koncentrującej się dotychczas na 

wymianie informacji kredytowej o osobach fizycznych w Systemie Informacji BIK Klient Indywidu-

alny, który jest z powodzeniem wykorzystywany przez sektor bankowy w Polsce.

Uczestnicy SI BIK Przedsiębiorca (banki) partycypują w systemie na zasadzie wzajemności poprzez 

przekazywanie okresowych informacji o  transakcjach kredytowych w  postaci comiesięcznych 

wsadów informacyjnych do systemu, co daje im uprawnienie do kierowania zapytań do bazy. 

Pierwsze dane rzeczywiste zostały przekazane w 2007 r. przez ING Bank Śląski. Informacje o kre-

dytach przedsiębiorców przekazuje do BIK 12 banków (2012 r.). Kolejne banki przy wsparciu BIK 

prowadzą prace nad przyłączeniem do Systemu. 

Rys. nr 16  Schemat dostępu do SI BIK Przedsiębiorca
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Źródło: Materiały BIK S.A.
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Analogicznie do SI BIK Klient Indywidualny w SI BIK Przedsiębiorca znajdują się informacje aktual-

ne, jak i historyczne o transakcjach kredytowych przedsiębiorców obejmujące podstawowe dane 

na temat transakcji, podmiotów w niej uczestniczących, osób powiązanych z podmiotami oraz 

informacje o przebiegu spłaty zobowiązania i zachodzących zmianach w okresie trwania trans-

akcji do momentu jej wygaszenia. Dane o transakcji umożliwiają określenie m.in. daty zawarcia 

umowy, rodzaju produktu (np. kredyt inwestycyjny, obrotowy, karta kredytowa), kwoty kredy-

tu/limitu, kosztu odsetkowego, waluty, liczby dni opóźnienia w przypadku zaległości w spłacie. 

Umożliwiają również śledzenie sposobu zakończenia kredytu określając datę i rozdaj zakończenia 

relacji z klientem (standardowa spłata kredytu, odzyskanie zobowiązania w windykacji lub egze-

kucji, umorzenie). Do istotnych informacji na temat kredytowanych firm należą dane identyfika-

cyjne takie jak nazwa firmy, adres, numer NIP, REGON, czy rodzaj działalności wg klasyfikacji bran-

żowej, zaś same dane o osobach powiązanych z firmami – właścicielach/reprezentantach, dają 

możliwość identyfikacji konkretnej osoby poprzez nr PESEL, imię, nazwisko lub adres. Dysponując 

tymi identyfikatorami istnieje możliwość weryfikacji klientów również w innych systemach Biura 

Informacji Kredytowej jak i bazach zewnętrznych (przykładowo w bazie BIG InfoMonitor S.A.).

W zbiorze zawierającym informacje o zobowiązaniach przedsiębiorstw przetwarzamy dane doty-

czące 325 tys. podmiotów gospodarczych oraz 396 tys. osób fizycznych (2012 r.). Oceniamy, że 

firmy te stanowią około połowę wszystkich przedsiębiorców mających zobowiązania kredytowe 

wobec banków. Analizując zbiór kredytów w układzie produktowym, udział kredytów inwestycyj-

nych wynosi 30% wszystkich transakcji przekazanych przez banki. Poniższy wykres przedstawia 

strukturę bazy w tym zakresie. Z uwagi na istotny udział kredytów w rachunku bieżącym oraz kart 

kredytowych pozycje te zostały wyodrębnione z grupy kredytów obrotowych.

Rys. nr 17 Struktura transakcji wg typu finansowania w SI BIK Przedsiębiorca
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Źródło: Dane BIK S.A.
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Posiadanie w bazie SI BIK Przedsiębiorca pierwotnych (niezagregowanych danych o zobowiąza-

niach przedsiębiorców i przedsiębiorstw pozwoli, w miarę wypełniania się bazy transakcjami ban-

ków, na przekrojowe analizy rynku kredytowego podobnych do prowadzonych obecnie i pre-

zentowanych w tym rozdziale analiz rynku kredytów detalicznych. Banki będą miały możliwość 

zweryfikowania swojej pozycji rynkowej w wymiarze ilościowym, wartościowym i  jakościowym 

na tle systemu bankowego i grupy rówieśniczej w oparciu o dane z BIK.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i  udziałowcy spółek cywilnych mogą 

z dużym prawdopodobieństwem występować w dwóch bazach BIK: System Informacji BIK Klient 

Indywidualny oraz System Informacji BIK Przedsiębiorca. Analiza kredytobiorcy wykonywana na 

poziomie obydwu baz, pozwoli lepiej niż dotychczas oceniać ryzyko kredytowe osób zaciągają-

cych zobowiązania i działających w dwóch rolach: osoby prywatnej i przedsiębiorcy. Weryfikacja 

klientów obydwu baz daje możliwość pokazania pozytywnych, jak i niepożądanych zachowań 

klientów. 

6.4. System Wymiany Informacji o Transakcjach na Instrumentach Pochodnych (WITIP)

Celem systemu WITIP jest gromadzenie i wymiana danych dotyczących transakcji na instrumen-

tach pochodnych rynku OTC między bankami uczestniczącymi w wymianie informacji.

Impulsem do powstania systemu były zawirowania na rynku instrumentów pochodnych w 2009 

roku. Inicjatywa wymiany informacji o transakcjach na tych instrumentach za pośrednictwem BIK 

przygotowana z udziałem ZBP spotkała się z dużym zainteresowaniem banków oraz doskonale 

wpisała się w zalecenia KNF wyrażone w postaci Rekomendacji A wydanej w roku 2010 dotyczącej 

tego segmentu rynku bankowego.

Od samego początku tworzenia systemu, głównym jego założeniem był czynny udział przed-

stawicieli banków w ustaleniu zakresu wymienianej informacji i zasad korzystania z dostępnych 

danych. 

Transakcje przekazywane do systemu opisane są zestawem 10 parametrów (m in. Nr REGON, 

rodzajem produktu, walutą transakcji, czasem trwania, ceną wykonania, wyceną NPV) oraz 3 para-

metrami dodatkowymi (nieobowiązkowymi) pozwalającymi uzupełnić opis transakcji.

Warunkiem uczestnictwa w  systemie jest regularne przekazywanie wsadów informacyjnych 

(zasada wzajemności). Jest on wyposażony w mechanizm automatycznej kontroli tej zasady, jak 

również mechanizmy automatycznej kontroli jakości wsadów.
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Rys. nr 18 Przepływ informacji w systemie WITIP
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Źródło: Materiały BIK S.A.

Mimo że, od produkcyjnego uruchomienia SI WITIP w październiku 2011 roku nie upłynął jesz-

cze rok, to z dostępnych analiz rynku wynika, że w bazie WITIP znajdują się informacje dotyczą-

ce około 50% przedsiębiorstw aktywnie korzystających z instrumentów pochodnych. Dzieje się 

tak dzięki rosnącemu zainteresowaniu banków, które coraz szerzej wykorzystują dostępne dane 

również przy kompleksowej analizie ryzyka kredytowego klienta i jego ekspozycji, co jest zgodne 

z ostatnimi zaleceniami nadzorczymi w tym obszarze.

Analiza danych o  transakcjach pochodnych pozwala również na obserwację dotyczącą zmian 

w  strukturze instrumentów pochodnych, z  których korzystają klienci banków. W  stosunku do 

2009 roku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania produktami typu FX Forward i spadek zainte-

resowania opcjami.
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Rys. nr 19 Struktura transakcji na instrumentach pochodnych WITIP
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Źródło: Dane BIK S.A.
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Rozdział VII  |  Przemysław Grochólski, Andrzej Topiński

Analizy rynku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych publikowane 
w biuletynie Kredyt Trendy

7.1.  Analizy Biura Informacji Kredytowej S.A. oparte o bazę SI BIK Klient Indywi-
dualny

Posiadanie w formie niezagregowanej pełnych danych o kredytach konsumpcyjnych i mieszka-

niowych udzielonych przez banki i SKOK-i pozwala BIK na dokonywanie różnych analiz opartych 

o te dane. Zakres tych analiz stopniowo się rozszerza. Wyniki analiz publikujemy w raportach Kre-

dyt Trendy. Raporty są dostępne na naszej stronie internetowej www.bik.pl. Niniejszy rozdział 

opracowaliśmy w oparciu o edycje wrześniową Kredyt Trendy z 2012 oraz o edycje wcześniejsze. 

Ponadto realizujemy w BIK analizy pozwalające bankom zorientować się jak wygląda ich port-

fel kredytowy na tle portfela całego systemu oraz grupy banków o  podobnym profilu. O  nich 

piszemy w następnym rozdziale 8.2 (str. 161) - Raport o Aktywności Kredytowej Konsumentów 

(RAKK). Raport ten opracowywany jest oddzielnie dla każdego zamawiającego Banku. Rzecz jasna 

w naszych zagregowanych publikacjach nie ujawniamy żadnych danych zindywidualizowanych.

W czasie tzw. „kryzysu” ujawniono w oparciu o zbiory BIK poważną grupę osób posiadających 

w bankach ponad 10 czynnych zobowiązań. Śledzimy sytuację kredytową tych osób w odstępach 

kwartalnych. Wyniki publikujemy w Kredyt Trendy.

Podobny cel ma analiza oparta o model BIK Debt Index. Służy on bankom do dzielenia klientów 

banku zamawiającego ten indeks, na grupy kredytobiorców, u których prawdopodobnie relacja 

zadłużenia do dochodów jest wysoka co wskazuje na ryzyko popadnięcia w kłopoty. 

Klasyfikacja w oparciu o BIK Debt Index może być przypisana wszystkim kredytobiorcom posia-

dającym czynne zobowiązania kredytowe niezależnie od posiadania przez Biuro danych o docho-

dach .

Analizy, które realizujemy w BIK, w celach badawczych bądź komercyjnych (te na zlecenie ban-

ków) w oparciu o bazę SI BIK Klient Indywidualny polegają na kompilowaniu różnych informa-

cji o  kredytach i  kredytobiorcach w  różnych wymiarach i  przekrojach. Wszystkie nasze analizy 

opierają się o  przetwarzanie informacji pierwotnych, agregowanych na potrzeby konkretnego 

badania – co tylko w BIK jest możliwe, bo inne instytucje (poza wspomnianym zbiorem kredytów 
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na duże kwoty w NBP), nie mają danych pierwotnych o transakcjach i podmiotach w tych trans-

akcjach uczestniczących.

7.2.   Analiza akcji kredytowej – kredyty konsumpcyjne 

Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski publikują co miesiąc dane o zadłużeniu 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Z publikowanych przez KNF i NBP tabel znamy stany 

zadłużenia. Stany te w odniesieniu do osób prywatnych są zbieżne z naszymi danymi, co potwier-

dza, że bazy BIK są pełne. Instytucje te nie informują o nowej akcji kredytowej (sprzedaży kre-

dytów). Dziennikarze zaś często mylnie interpretują dane tych instytucji jako dane o kredytach. 

Tymczasem bywa, zwłaszcza w kredytach mieszkaniowych, że zadłużenie rośnie zaś kredytowa-

nie (nowe kredyty) się zmniejsza. Publikujemy wiec dane i  analizy o  sprzedaży kredytów kon-

sumpcyjnych i mieszkaniowych. Co pewien czas, dotąd mniej regularnie, podajemy informacje 

o rachunkach kart kredytowych.

Ilość i  wartość nowych kredytów konsumpcyjnych poczynając od 2008 roku systematycznie 

maleje, co widać na wykresie (rys.20). Poczynając od grudnia 2011 roku tempo spadków silnie 

przyspieszyło. W I półroczu 2012 roku banki i SKOK-i udzieliły, licząc ilościowo, o 17% mniej kre-

dytów konsumpcyjnych w porównaniu z rokiem poprzednim, ale licząc wartościowo w I półroczu 

2012 roku udzielono  kredytów konsumpcyjnych na kwotę o 6% wyższą niż rok wcześniej. Nato-

miast wartość kredytów konsumpcyjnych w bilansach banków (podajemy za NBP) w I kwartale 

2012 spadła r/r o 2,1%. Dynamika kredytów wygląda więc różnie w zależności od przyjętej miary. 

Poziom akcji kredytowej (określając liczbę nowych kredytów konsumpcyjnych) był w I kwartale 

2012 roku o 1/3 niższy w porównaniu z I kwartałem 2008 rokiem (wartościowo o 15,5% niższy). 

Natomiast zadłużenie gospodarstw domowych w kredytach konsumpcyjnych dla osób prywat-

nych wzrosło (dane za NBP) pomiędzy marcem 2008 roku a marcem 2012 roku o 36%. Dynamika 

zadłużenia i dynamika kredytowania wykazują często odwrotną tendencję – nowe kredyty spada-

ją a zadłużenie rośnie. Należy więc ostrożnie interpretować dane o rynku kredytów i obserwować 

obie miary. Analizując sytuację na rynku kredytowym, należy opierać się na danych o zadłużeniu 

(za NBP i KNF) oraz o kredytowaniu (za BIK). Na wykresach (rys. 20 -22) pokazujemy rozmiary akcji 

kredytowej w kredytach konsumpcyjnych (bez kart kredytowych i linii) w ujęciu ilościowym i war-

tościowym w latach 2008 – 2012 oraz dynamikę tej akcji r/r w kolejnych miesiącach 2011 i 2012 

roku (rys. 22)
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Rys. nr 20 Ilość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2008-2012 (w tys. 

sztuk)
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Źródło: Dane BIK S.A.

Rys. nr 21 Wartość kredytów konsumpcyjnych w kolejnych miesiącach lat 2010-2012
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Źródło: Dane BIK S.A.
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Rys. nr 22 Dynamika ilości i wartości nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych w kolejnych mie-

siącach 2012 i 2012 r. (r./r.)
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Źródło: Dane BIK S.A.

Bardzo silne spadki akcji kredytowej w segmencie konsumpcyjnym w ujęciu ilościowym, poczy-

nając od ostatnich miesięcy 2011 roku, mogą być skutkiem migracji kredytów konsumpcyjnych 

na małe kwoty na rynek nieregulowany. Spadki te wynikają z silnego spadku liczby nowych kre-

dytów udzielanych na drobne kwoty. Rynek kredytów konsumpcyjnych na małe kwoty jest silnie 

skoncentrowany w kilku bankach, które istotnie ograniczyły sprzedaż. Istnieje możliwość, że jest 

to opóźniona reakcja na wprowadzenie w życie Rekomendacji T.

7.3. Analiza akcji kredytowej – kredyty mieszkaniowe 

Dane o rynku kredytów mieszkaniowych także wyglądają inaczej, jeśli patrzy się na dane o zadłu-

żeniu i na dane o rozmiarach akcji kredytowej. Zadłużenie osób prywatnych rosło dynamicznie 

w latach 2005 – 2011 co pokazuje tabela 7. Można powiedzieć, że połowa poprzedniej dekady to 

początek kredytowania mieszkalnictwa przez banki.

Tabela nr 7 Zadłużenie osób prywatnych w kredytach mieszkaniowych na koniec lat 2005 – 2011 

w mld zł
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35,7 50,4 116,6 192,0 214,4 263,3 315,5

Źródło: NBP
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Kwota zadłużenia kredytobiorców w kredytach mieszkaniowych na koniec lat 2005 i 2006 niewie-

le przekraczała kwotę udzielonych w tych latach kredytów. W tych latach kredytowanie mieszkal-

nictwa przez banki dopiero zaczynało się na poważną skalę. Stan zadłużenia na koniec 2011 roku 

był wyższy od kwoty udzielonych w tym roku kredytów sześciokrotnie (tabela 8) Proces budowy 

portfela długookresowych kredytów mieszkaniowych będzie długo jeszcze trwał i w jego trakcie 

stany zadłużenia będą dynamicznie rosły przy stałym, a nawet malejącym poziomie kredytowa-

nia.

Tabela nr 8 Nowo udzielone kredyty mieszkaniowe w latach 2005 – 2011 w mld złotych 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

23,1 44,4 64,9 70,7 50,8 64,9 64,5

Źródło: Dane BIK S.A.

Na wartość portfela kredytów mieszkaniowych i poziom kredytowania silnie wpływały (w wyraże-

niu złotowym) zmiany kursu walutowego szczególnie, że w niektórych latach (2005 i 2008) banki 

udzieliły więcej kredytów w walucie obcej niż w złotym. 

Szczyt koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych to lata 2007 i 2008. W pierwszym z tych 

lat przeważały kredyty złotowe, w drugim walutowe. W 2009 roku nastąpiło załamanie w kredy-

tach mieszkaniowych. Udzielono wówczas o 40% mniej (licząc w sztukach) kredytów niż w roku 

poprzednim. W  latach 2010 – 2011 następowała odbudowa kredytowania mieszkalnictwa, ale 

w drugiej połowie 2011 powróciły na rynek spadki. Licząc ilościowo banki udzieliły w I kwartale 

2012 roku o 6,9% mniej kredytów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tabela nr 9 Kredyty mieszkaniowe udzielone w I półroczach lat 2009 – 2011 w tys. sztuk i dynamika 

r/r

2009 2010 2011 2012 

87,2 114,0 123,2 106,1 

58,8% 130,7% 108,1% 86,2% 

Źródło: Dane BIK S.A.

Od 2009 roku banki silnie zmniejszyły udzielanie kredytów walutowych. W  zmniejszającej się 

akcji kredytowej w walutach obcych, euro, jako dominująca waluta, wyparło franka szwajcarskie-

go zdecydowanie dominującego w kredytach mieszkaniowych w walutach obcych przed 2009 
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rokiem. W I kwartale 2012 r. 12% kredytów denominowanych było w walucie obcej i udział ten 

stale maleje. W II półroczu 2011 roku wynosił 16,5%.

Rozmiary akcji kredytowej w złotych i walutach obcych w kolejnych miesiącach lat 2005 – 2011 

pokazuje rys. 23.

Rys. nr 23 Nowe kredyty mieszkaniowe w złotych i walutach obcych w kolejnych miesiącach lat 2005-

2012 (w sztukach)
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Źródło: Dane BIK S.A.

7.4. Ocena jakości portfeli kredytów konsumpcyjnych 

Udzielanie pożyczek i kredytów jest działalnością związaną z ryzykiem. Kluczową kwestią dla ban-

ków jest zarządzanie ryzykiem, a więc pomiar ryzyka, prognozowanie, właściwe procedury ogra-

niczające ryzyko transakcji do poziomu dopuszczalnego. W oparciu o informacje Biura Informacji 

Kredytowej możemy mierzyć poziom strat na bankowych transakcjach kredytowych.

Standardową oceną jakości kredytów w portfelach banków są wskaźniki kredytów zagrożonych/

straconych. W  liczniku tych wskaźników znajduje się wartość bilansowa kredytu zagrożonego/

straconego, a w  mianowniku wartość całego portfela (kredytów czynnych) na moment bada-

nia. Możemy śledzić zmiany tego wskaźnika w czasie w celu oceny jakości portfela kredytowe-

go w bilansie banku. Przez kredyty zagrożone rozumie się zwykle kredyty opóźnione w spłacie 

powyżej 30 dni, zaś przez kredyty stracone rachunki obsługiwane z opóźnieniem powyżej 90 dni. 



SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

142

Wskaźniki takie publikowane są systematycznie przez KNF, NBP i BFG w rozbiciu podmiotowym 

(przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe), produktowym (konsumpcyjne, mieszkaniowe itp.) 

oraz według typu banków (komercyjne, spółdzielcze).

W bazach BIK znajdują się informacje umożliwiające samodzielne obliczanie takich wskaźników. 

Aby jednak nie dublować informacji z publikacjami oficjalnymi, w Biurze informacji Kredytowej 

prowadzone są analizy jakości portfeli kredytowych według innego zestawu wskaźników. Każdy 

wskaźnik, ma swoje wady i zalety z punktu widzenia pomiaru badanego zjawiska – w tym przy-

padku pomiaru jakości portfela kredytowego. Często należy łączyć (bądź konfrontować) wyniki 

pomiaru według kilku metod, aby postawić prawidłową diagnozę.

Wadą wskaźników standardowych (relacja kredytów zagrożonych do wartości portfela ogółem) 

jest, że na ich wysokość, oprócz poziomu ryzyka transakcji, mają dodatkowo wpływ dwa czynniki: 

polityka banków w zarządzaniu kredytami straconymi oraz rozmiary bieżącej akcji kredytowej. 

Jeśli bank sprzedaje kredyty stracone, bądź w  inny sposób wyprowadza je z  bilansu wówczas 

wskaźniki standardowe pokazują spadki (poprawę jakości portfela), co w żaden sposób nie należy 

interpretować jako poprawy jakości kredytowania w banku, który wyprowadził stracone kredyty 

wyprowadził z bilansu. 

Wskaźnik kredytów zagrożonych rośnie, gdy nowych kredytów jest mniej. Wzrost taki nie może 

być interpretowany jako pogorszenie jakości kredytowania. W  skrajnym przypadku, gdy bank 

zaprzestaje udzielania nowych kredytów określonego rodzaju, wskaźnik kredytów straconych 

w  tym subportfelu dąży do 100%. Po wygaśnięciu terminu zapadalności ostatniego kredytu 

w portfelu wszystkie kredyty pozostałe w bilansie są stracone.

W Biurze Informacji Kredytowej analizujemy jakość portfeli kredytowych metodą określaną w żar-

gonie bankowym metodą „vintage”. Termin vintage pochodzi z winiarstwa, gdzie oznacza rocznik 

produkcji wina (a ściślej zbiorów winogron). Wina, jak wiadomo, nawet dobrze przechowywane, 

dojrzewają a złe wina się psują. W metodzie vintage badamy jakość kolejnych generacji portfeli 

(roczników, kwartałów, miesięcy), ustalając jak rośnie z upływem czasu odsetek kredytów straco-

nych w kredytach udzielonych w tym okresie. Najczęściej odnosimy kredyty stracone pochodzą-

ce z danego rocznika do ogółu kredytów otwartych w tym roku. W mianowniku wskaźnika vinta-

ge znajdują się wszystkie kredyty, także już spłacone, a w liczniku wskaźnika vintage są kredyty 

opóźnione w obsłudze oraz wyprowadzone z bilansu (np. sprzedane) w statusie zły.

Metoda vintage pozwala lepiej ocenić poziom ryzyka podejmowanego przez banki w  okresie 

poddanym badaniu i stanowi lepszą podstawę ekstrapolowania trendów poziomu podejmowa-

nego ryzyka w portfelu, w celu oszacowania poziomu prawdopodobnych strat z bieżącej akcji 

kredytowej, gdy chcemy kalkulować koszt ryzyka przy ustalaniu marż.
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Badanie jakości portfeli przy zastosowaniu wskaźników standardowych poddaje ocenie bilans 

banku, metoda vintage ocenia poziom realizowanego ryzyka transakcji kredytowych. Metoda 

vintage ma też swoje słabości. Lepiej wychodzi w analizie ilości kredytów straconych niż ich war-

tości, powstają kłopoty z agregacją portfeli nominowanych w różnych walutach, umykają ocenie 

ryzyka związane z rolowaniem zobowiązań przez kredytobiorców. Metoda vintage słabo nadaje 

się do analizy ryzyk produktów kredytów odnawialnych (linii i kart kredytowych)

Jakość portfeli należy badać zapewne przy użyciu kilku metod, konfrontując wyniki tych badań 

przy wyciąganiu końcowych wniosków.

Analizę jakości portfeli metodą vintage można prowadzić tylko na podstawie informacji pierwot-

nych (niezagregowanych) o rachunkach kredytowych. Analizy takie może prowadzić bank pro-

wadzący rachunek i Biuro Informacji Kredytowej, któremu banki przekazują informacje o rachun-

kach.

W raportach Kredyt Trendy prezentujemy proces „dojrzewania” m.in. kredytów konsumpcyjnych. 

Kredyty konsumpcyjne udzielane są na względnie krótkie okresy. Około trzydziestego miesiąca 

po udzieleniu, udział rachunków straconych w ogóle kredytów udzielonych w danym roczniku 

stabilizuje się. Co miało być spłacone – zostało spłacone, pozostały straty do rozliczenia, sprzeda-

ży, windykacji itp. 

Linie vintage dla portfeli kredytów konsumpcyjnych dla kolejnych roczników pokazujemy na 

wykresie 24. Na osi poziomej oznaczony jest miesiąc po udzieleniu kredytu. Na osi pionowej moż-

na odczytać jaki był procent rachunków straconych w ilości rachunków otwartych w danym rocz-

niku w kolejnych miesiącach po udzieleniu.

Rys. nr 24 Ilość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2007 - 2012 (w tys. 

sztuk)
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Na wykresie 24 widać, że najgorszej jakości są kredyty udzielone w szczycie boomu kredytowego 

w 2008 roku  i w pierwszych miesiącach 2009 roku. Udział rachunków straconych w tych port-

felach jest już definitywny, w roczniku 2008 wyniósł 12%. Wysoki udział rachunków straconych 

w tym roczniku wynika z agresywnej polityki wchodzenia na rynek kredytów konsumpcyjnych 

nowych graczy i akceptacji przez nich kredytobiorców o podwyższonym ryzyku. Banki o ugrunto-

wanej pozycji rynkowej nie zanotowały silnego wzrostu udziału strat w portfelu 2008.

Do wzrostu poziomu strat w portfelach z przełomu 2008/2009 przyczynił się też wzrost w  świa-

domości banków problemu kredytobiorców nadaktywnych i przekredytowanych. W wyniku ana-

liz opartych na bazach BIK, w 2008 roku zidentyfikowano dużą grupę kredytobiorców mających 

wiele kredytów w  wielu bankach. Pojedynczy bank ma ograniczone możliwości identyfikacji 

takich osób, co widać było dopiero na danych o rachunkach w całym systemie. Banki, gdy sta-

ły się świadome problemu klientów nadaktywnych, zaczęły odmawiać takim osobom nowych 

kredytów, a kredytobiorcy nie byli w stanie obsługiwać starych kredytów inaczej jak przez zacią-

ganie nowych. Na silny wzrost rachunków straconych w portfelach 2008/2009 miał też wpływ 

fakt nieuczestniczenia w systemie wymiany informacji wszystkich banków. Kredytobiorcy, którym 

odmówiono kredytów w wyniku uzyskanych o nich informacji z BIK mieli jeszcze na przełomie 

lat 2008/2009 szanse na kredyt w bankach nie uczestniczących w wymianie informacji. „Kryzys” 

spowodował, że wszystkie banki stały się uczestnikami systemu wymiany, skutkiem czego bazy 

BIK o kredytobiorcach indywidualnych stały się pełne.

Na wykresie 25 pokazujemy linie vintage w innym ujęciu. Na osi poziomej oznaczony jest miesiąc 

powstania portfela. Na osi pionowej udział rachunków straconych w portfelu w 3 i 6 miesięcy 

po udzieleniu. Jaśniejszym tłem na wykresie zaznaczone są pierwsze kwartały kolejnych lat. We 

wszystkich I kwartałach następowało pogorszenie jakości kredytowania.

Rys. nr 25 Udział kredytów opóźnionych w spłacie 30+ dni w 3 i 6 miesięcy po udzieleniu
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Koszty nieuczestniczenia w systemie informacji BIK w latach 2008-2009 poniosły, miedzy innymi 

banki spółdzielcze. Tradycyjnie ich, skądinąd niewielkie, portfele kredytów konsumpcyjnych były 

lepszej jakości niż średni poziom w systemie. Na wykresie 7 nałożyliśmy na linie vintage z wykresu 

6 linie vintage wyliczone dla banków spółdzielczych. Widać wyraźnie, że do banków spółdziel-

czych napłynęli na przełomie 2008/2009 kredytobiorcy, którym inne banki odmówiły kredytów. 

Banki spółdzielcze szybko zrewidowały swe procedury kredytowe i  obecnie znów ich kredyty 

przewyższają jakością średni poziom obliczony dla całego systemu.

Rys. nr 26 Udział rachunków opóźnionych w spłacie 3 i 6 miesięcy. Banki Spółdzielcze na tle systemu
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Źródło: Dane BIK S.A.

Najwięcej kredytów konsumpcyjnych udzielane jest na drobne kwoty, co pokazuje wykres. (rys. 

27)

Rys. nr 27 Rozkład kredytów ratalnych i gotówkowych udzielonych w latach 2008 – 2010 według 

kwoty umowy (w mln. sztuk). Ogółem udzielono w tym czasie 24,4 mln. kredytów
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Źródło: Kredyt Trendy grudzień 2010
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Struktura wartościowa portfela 2008 - 2010 przedstawia się, jak na rys. 28:

Rys. nr 28. Rozkład kwot zadłużenia w kredytach ratalnych i gotówkowych według kwot, na które 

zostały udzielone.
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Źródło: Kredyt Trendy grudzień 2010

Zależność jakości portfela od kwoty umowy kredytowej pokazuje rys. 29

Rys. nr 29 Jakość kredytów ratalnych i gotówkowych w 12 miesięcy po udzieleniu w zależności od 

kwoty kredytu; % rachunków obsługiwanych z opóźnieniem 30 dni (linia dolna), i 90 dni – górna
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SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

147

7.5. Badanie kredytobiorców nadaktywnych, przekredytowanych 

Na przełomie 2008/2009 roku w bazach BIK zostało zidentyfikowanych około 100 tysięcy osób 

mających więcej niż 10 kredytów czynnych, co czwarty z nich nie obsługiwał wówczas przynaj-

mniej jednego swojego zobowiązania. Osoby te nazywamy nadaktywnymi. Na początku 2009 

roku osoby te były winne bankom 14 miliardów złotych. Przez ponad rok ilości nadaktywnych (do 

marca 2010) i kwoty ich długów (do czerwca 2010) rosły, później zaczęły spadać, ilości szybciej 

jak wartości. Spadki mogły wynikać między innymi ze sprzedaży nieobsługiwanych zobowiązań 

kredytobiorców nadaktywnych do firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne odegrały zapewnie 

rolę swoistego konsolidatora długów nadaktywnych.

Po II kwartale 2012 roku liczba nadaktywnych wynosi blisko 70 tysięcy osób, z których 50 tysię-

cy opóźnia się z obsługą 90 i więcej dni. Nadaktywni są bankom winni 12,5 miliardów złotych. 

W szczytowym momencie (czerwiec 2010) ich dług wynosił 19 miliardów. Oczywiście kryterium 

10 i więcej rachunków jest głęboko umowne. Klienci podwyższonego ryzyka nie muszą mieć aż 

tylu zobowiązań (choć jest i taki który ma ich 19, wszystkie w windykacji ), niektórzy nadaktywni 

mogą być w stanie obsługiwać swe rolowane zadłużenie płacąc pełne odsetki. Dokładniejszą ana-

lizę zjawiska przekredytowania zawiera wskaźnik BIK Dept Index, o którym mowa w następnym 

rozdziale.

Na rysunku 30 przedstawiamy kształtowanie się ilości osób nadaktywnych w latach 2012 i kwot 

ich zobowiązań.

Rys. nr 30 Kredytobiorcy nadaktywni (więcej niż 10 czynnych kredytów). Ilość nadaktywnych i kwoty 

zadłużenia
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7.6.  Ocena jakości portfeli kredytów mieszkaniowych 

Jakość portfeli mieszkaniowych liczona metoda tradycyjną (relacją portfela zagrożonego/stra-

conego do portfela ogółem na dzień badania) stale się pogarsza, choć pozostaje na relatywnie 

dobrym, w  porównaniu do innych portfeli, poziomie. Wzrost, liczony standardowo, wskaźnika 

kredytów zagrożonych wynika w  znacznej mierze ze zmian struktury wieku portfela kredytów 

mieszkaniowych. Na większą skalę polskie banki rozpoczęły kredytowanie mieszkalnictwa w 2005 

i 2006 roku. Dwie trzecie należności w bilansach pochodzi z czterech ostatnich lat. Im późniejsza 

ocena, tym średnio portfel jest starszy, więc wskaźniki kredytów straconych rosłyby nawet, gdy 

jakość kredytowania nie ulegała zmianie. Dodatkowo na wzrost wskaźnika kredytów straconych 

(zagrożonych) wpływa przyhamowanie udzielania nowych kredytów mieszkaniowych po 2008 

roku, a zwłaszcza na przełomie 2011/12 roku. Także ten czynnik wpływa na „postarzanie” struk-

tury portfela i automatycznie na statystyczny wzrost standardowego wskaźnika kredytów zagro-

żonych. Proces wzrostu wskaźników kredytów straconych i zagrożonych, oddzielnie w portfelu 

złotowym i walutowym, pokazuje rys. 31.

Przez kredyty stracone rozumiemy kredyty obsługiwane z  opóźnieniem powyżej 90 dni, przez 

zagrożone opóźnione powyżej 30 dni, ale mniej niż 90 dni. Tak definiowane kredyty zagrożone to 

kredyty znajdujące się w fazie przejściowej, wiele z nich ma szanse do powrotu do statusu normal-

nego, ale ich wzrost oznacza także możliwy wzrost wskaźnika kredytów straconych w przyszłości.

Rys. nr 31 Udział kredytów straconych (opóźnionych 90+ dni) oraz zagrożonych (30+ dni, ale mniej 

niż 90 dni) w portfelach kredytów udzielonych po 2004 r.
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Wzrost standardowego wskaźnika kredytów straconych następuje w obu portfelach złotowym 

i walutowym, przy czym portfel walutowy charakteryzuje się niższym poziomem kredytów stra-

conych i proces jego dojrzewania (psucia) jest wolniejszy (na wykresie wskaźnik „walutowych” 

kredytów straconych wzrósł z 0,25% na początku 2008 roku do 0,92% w marcu 2012 roku złotowy 

w tym samym czasie z 0,55% do 1,76%). Warto dostrzec różnicę w dynamice wskaźnika kredy-

tów zagrożonych (tych znajdujących się w  chwiejnym stanie przejściowym). W  portfelu złoto-

wym wskaźnik kredytów zagrożonych jest na stałym poziomie około 0,6% rachunków, natomiast 

w portfelu walutowym, co widać na wykresie 13, rośnie z poziomu około 0,3% w połowie 2008 

roku do 0,8% ogółu rachunków po I kwartale 2012. Wzrost tego wskaźnika jest wynikiem oddzia-

ływania dwu czynników: zmian w intensywności kredytowania w walucie obcej (mniej nowych 

kredytów walutowych „pogarsza” wskaźnik) i pogarszania się jakości portfela wskutek słabnięcia 

złotego (wyższe raty powodują kłopoty po stronie kredytobiorców). 

Analizę kształtowania się jakości portfeli kredytów mieszkaniowych mierzoną metoda standardo-

wą warto uzupełnić analizą wskaźników vintage. Metoda ta pozwala oddzielić wpływ na wartość 

wskaźnika kredytów straconych zmian w strukturze „wieku” portfeli oraz zmian jakości kredyto-

wania mieszkalnictwa przez banki w kolejnych latach.

Na rysunku 32 przedstawiamy proces kształtowania się wskaźników jakości kolejnych roczników 

mieszkaniowych liczonych metodą vintage. Na osi poziomej jest data pomiaru, na osi pionowej 

można odczytać jaki był odsetek kredytów straconych w ogóle, otwartych w danym roczniku na 

datę obserwacji.

Rys. nr 32 Kredyty mieszkaniowe udzielane w walutach obcych. Udział rachunków opóźnionych 

w spłacie powyżej 90 dni. Analizy VINTAGE roczników 2005-2011.
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Najgorsze okazały się w portfelu walutowym kredyty udzielone w 2008 roku. Ponieważ obserwa-

cja taka jest słuszna także w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych złoto-

wych (o czym będzie niżej) można więc twierdzić, że główną przyczyną spadku jakości portfeli 

rocznika 2008 była liberalizacja przez banki kryteriów akceptacji wniosków kredytowych.

Na jakość portfeli mieszkaniowych wpływ miało też słabniecie złotego od lata 2008. Raty spła-

canych kredytów mieszkaniowych rosły, choć skutki załamania się kursu złotego jesienią 2008 

zostały w  znacznym stopniu zamortyzowane spadkami liboru zwłaszcza w  CHF, dominującej 

walucie w portfelu kredytów udzielanych w walucie obcej.

Wpływ zmian kursu walutowego na jakość portfeli walutowych pokazujemy na wykresie 33 na 

przykładzie dwu roczników 2006 i 2007. W tych latach złoty był silny i kredytobiorcy spodziewa-

li się, że stan ten będzie trwały. W  latach 2006 roku struktura walutowa udzielanych kredytów 

była zrównoważona, w 2007 roku złoty zdecydowanie dominował w akcji kredytowej, w krajowej 

walucie udzielono w 2007 roku 2/3 wszystkich kredytów mieszkaniowych. Być może przewaga 

złotego nad frankiem w akcji kredytowej w 2007 roku była opóźnionym, choć przejściowym, skut-

kiem wejścia w życie Rekomendacji S, w roku 2008 przewagę odzyskał frank szwajcarski.

Rys. nr 33 Kredyty mieszkaniowe walutowe roczniki 2006 i 2007. Udział rachunków opóźnionych 

w spłacie powyżej 30 dni. Analiza VINTAGE
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Źródło: Dane BIK S.A.

Na wykresie widać, że w okresach słabnięcia złotego (zaznaczonych ciemniejszym tłem) portfe-

le walutowe okazywały się wrażliwe na pogorszenie kursu zakupu walut przez kredytobiorców. 

Ciekawe, że powstrzymanie trendu słabnięcia złotego, które nastąpiło w IV kwartale 2012 spo-
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wodowało, że wskaźnik w portfelach przestał rosnąć, mimo że wzrosty siły złotego rozpoczęły się 

dopiero kilka miesięcy później, na początku 2012 roku. 

Także w  portfelach złotowych najgorszej jakości są kredyty udzielone w  2008 roku, choć ich 

w tym roczniku było relatywnie niewiele (24%). Zwraca także uwagę słaby rocznik złotowy 2006 

podczas, gdy jego walutowy odpowiednik zachowuje się lepiej.

Rys. nr 34 Kredyty mieszkaniowe udzielane w złotych. Udział rachunków opóźnionych w spłacie 

powyżej 90 dni. Analizy VINTAGE roczników 2005-2011.
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Jeśli zestawi się linie vintage kredytów walutowych i złotowych (wykresy 32 i 34) to widać wyraź-

nie, że jakość portfeli złotowych, także mierzona metodą vintage, jest gorsza od walutowych. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że na różnicę tą wpływa częste „przenoszenie” przez banki złych kredy-

tów walutowych do portfela złotowego w procesach windykacyjnych, na co zwraca uwagę UKNF 

w swych publikowanych raportach. Jest częstą praktyką, że bank stawiając w stan wymagalności 

kredyt walutowy przemienia go jednostronnie na złotowy. Kredyt taki „padł” jako walutowy, ale 

obciąża po takiej operacji portfel złotowy. UKNF twierdzi, że jeśli dokonać korekty wskaźników 

poprzez operację odwrotną, przeniesienia windykowanych kredytów walutowych z powrotem 

do portfela walutowego, to jakość portfeli złotowego i walutowego jest zbliżona. Nasze analizy 

tezy tej nie potwierdzają. Po korekcie nadal, choć w mniejszym stopniu, portfele walutowe mają 
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niższy udział rachunków straconych w porównaniu z portfelami złotowymi (Kredyt Trendy czer-

wiec 2012) Na przykład najgorszy rocznik 2008 na koniec marca 2012 ma w portfelu złotowym 

udział rachunków straconych 3,31% (wykres 16), w portfelu walutowym wskaźnik wynosi 1,25%. 

Po przeniesieniu przewalutowanych windykowanych kredytów „z powrotem” do portfela walu-

towego udział rachunków opóźnionych w obsłudze powyżej 90 dni wynosi w portfelu złotowym 

2,9%, w walutowym 1,5%.

7.7. Karty kredytowe

Bazy Biura Informacji Kredytowej pozwalają nieco głębiej, w porównaniu z publikowanymi staty-

stykami, analizować karty kredytowe. W statystykach NBP i KNF publikowane są informacje o licz-

bie kart w obiegu, stanach zadłużenia na rachunkach kartowych i standardowe wskaźniki kredy-

tów zagrożonych (straconych). W oparciu o bazy BIK według stanu na koniec 2011 obliczyliśmy 

także inne wskaźniki dla tego rynku. W badaniu tym liczyliśmy nie liczbę kart (plastików) w obie-

gu, lecz liczbę rachunków (umów). Do jednej umowy bank może wydać kilka kart. Bardzo silnie 

spadła ilość nowych umów na karty kredytowe po 2008 roku. O ile do 2008 roku banki bardzo 

silnie nakłaniały klientów do przyjęcia karty, to później, częściowo pod wpływem rekomendacji T, 

nowych umów jest nawet trzykrotnie mniej.(rys. nr 35)

Rys. nr 35 Ilość nowych umów (w tys. szt.) o karty kredytowe w latach 2005-2011.
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Mimo trzykrotnego spadku nowych umów na karty kredytowe i silnego spadku ilości, raportowa-

nej przez NBP, kart w obiegu, ilość czynnych rachunków kartowych spadła tylko o jeden milion. 

(wykres 36). Prawie jedna trzecia klientów nie korzysta z posiadanej karty. Przed pięciu laty poło-

wa posiadaczy kart kredytowych nie korzystała z kart posiadanych z czynnym limitem kredyto-

wym. Około 40% kredytobiorców ma czynną kartę trzy lata po podpisaniu umowy, co prawdo-
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podobnie oznacza, że odbierają następną kartę po wygaśnięciu pierwszej. Około 30% rachunków 

kartowych otwartych w 2005 roku jest nadal czynnych. W tej grupie są klienci lojalni otrzymanej 

karcie oraz klienci windykowani. Pięć procent rachunków kartowych zamkniętych z rocznika 2005 

było w momencie zamknięcia w statusie 90+ dni opóźnienia.

Rys. nr 36 Ilość (w mln szt.) umów na karty kredytowe czynnych oraz udział w tej grupie rachunków 

aktywnych
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Karty kredytowe mają bardzo niskie limity. Silnie dominują rachunki kartowe z limitami kredyto-

wymi w granicach jednego tysiąca złotych. Dominanta ta jeszcze wzrosła w rachunkach otwar-

tych w 2011 roku. Zdecydowanie mniej w 2011 roku przyznano większych, kilkutysięcznych limi-

tów (rys. nr 37). Ilość limitów wysokich (10 tys. złotych i więcej) utrzymuje się na stałym poziomie.

Rys. nr 37 Struktura umów o karty kredytowe zawarte w latach 2005,2009 i 2011 według wysokości 

limitów kredytowych w tych umowach.
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Tak wysoki udział kart z  niskimi limitami sprawia, że w  znacznie mniejszym stopniu, niż się 

powszechnie sądzi, produkty kartowe mogą być instrumentem „wkręcającym” kredytobiorców 

w spiralę zadłużenia (przekredytowania).

Badanie jakości produktów odnawialnych,  a w  szczególności kart kredytowych, jest trudne 

w oparciu o bazy BIK. Zadłużenie na rachunkach kartowych powinno się podzielić na dwie części: 

zadłużenie płatnicze do uregulowania w określonym w umowie terminie (zwykle nieoprocento-

wane) i kredyt właściwy. Tego odróżnienia nie da się dokonać w oparciu o bazy BIK, podobnie 

zresztą także w oparciu o inne bazy zewnętrzne. Odnoszenie zadłużenia przeterminowanego, do 

zadłużenia ogółem jest połączeniem dwu różnych ryzyk : płatniczego (niskie ryzyko) i kredytowe-

go (wysokie). 

Wskaźniki vintage też są trudne do interpretacji bo data umowy wielokrotnie odnawianej nie sta-

nowi dobrej podstawy do wydzielenia subportfeli. Świadomi tych ograniczeń na rys. nr 38 poka-

zujemy udział rachunków opóźnionych powyżej 30 dni, w pierwszych miesiącach po otwarciu 

rachunku karty kredytowej.

Rys. nr 38 Udział w kredytowych rachunkach kartowych rachunków opóźnionych w spłacie powyżej 

30 dni w ogóle umów kredytowych otwartych w danym roczniku w kolejnych miesiącach po udziele-

niu
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Udział rachunków kart kredytowych obsługiwanych z opóźnieniem ponad 30 dni w pierwszych 

miesiącach po udzieleniu jest znacząco niższy w porównaniu z tak samo liczonym wskaźnikiem 

dla kredytów konsumpcyjnych, co pokazuje tabela.
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Tabela nr 10  Udział rachunków opóźnionych w  obsłudze powyżej 30 dni na rachunkach kredytów 

konsumpcyjnych (ratalnych i gotówkowych) oraz kart kredytowych w kolejnych rocznikach, w 6 mie-

sięcy po otwarciu rachunku (limitu) kredytowego.

2007 2008 2009 2010 2011

Kredyty konsumpcyjne 4,24% 5,17% 4,40% 2,46% 2,05%

Karty kredytowe 3,86% 4,22% 3,14% 2,26% 2,24%

Źródło: Dane BIK S.A.

Nie oznacza to jednak, że karty kredytowe są znacznie mniej ryzykowne w porównaniu z kredy-

tami konsumpcyjnymi. Różnica w udziałach rachunków opóźnionych w obsłudze wynika stąd, 

że jedynie część kart, obciąża ryzyko kredytowe podobne do ryzyka w kredytach konsumpcyj-

nych. Bank oferuje posiadaczowi karty kredytowej dwa rodzaje kredytu, klient decyduje. Pierwszy 

rodzaj to nieoprocentowany kredyt płatniczy. Jeśli posiadacz karty korzysta tylko z kredytu płat-

niczego to ryzyko, że go nie spłaci jest niewielkie. Duża część posiadaczy kart korzysta wyłącznie, 

bądź głównie z kredytu płatniczego, spłacając całość zadłużenia w terminie określonym w umo-

wie do spłaty tej części kredytu. Aby właściwie ocenić ryzyko kredytowe na rachunkach karto-

wych należałoby poziom opóźnień w  obsłudze odnosić do rachunków kartowych, na których 

występują salda podlegające oprocentowaniu. BIK nie ma jednak możliwości dokonania takiej 

analizy w oparciu o swoje bazy danych.
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Rozdział VIII  |  Tomasz Sudakowski, Piotr Woźniak

Analizy opracowywane w BIK na zamówienie banków

8.1. Monitoring kredytobiorców nadmiernie się zadłużających w oparciu o wskaź-
niki BIK Debt Index 

Obserwowany w Polsce do roku 2008 wzrost popytu na udzielane przez banki kredyty detaliczne 

oraz zjawisko obniżania kryteriów oceny zdolności kredytowej, rozluźnianie i upraszczanie proce-

dur kredytowych, spowodowały eskalację zjawiska nadmiernego zadłużenia wśród klientów 

detalicznych.

Według najprostszej definicji, klient nadmiernie zadłużony to taki, którego miesięczne dochody 

netto nie wystarczają na spłatę posiadanych obciążeń kredytowych. Jedyną możliwością prawid-

łowej obsługi kredytów dla w/w typu klienta jest zaciąganie kolejnych kredytów/pożyczek na 

spłatę obecnych, czyli tzw. „rolowanie” swojego zadłużenia. Nie eliminuje to oczywiście źródeł 

kłopotów dla kredytobiorcy, oddalając jedynie w czasie zawieszenie obsługi zobowiązań, a dodat-

kowo zwiększające się stopniowo zadłużenie powiększa końcową stratę banków zaangażowa-

nych w kredytowanie takich osób. Klienci nadmiernie zadłużeni mogą mieć za sobą kilka lat 

dobrej historii kredytowej, co w wielu bankach było wystarczające do tego aby pozytywnie 

rozpatrzeć wniosek klienta bez pogłębionej analizy obecnego stanu jego finansów. Stosowane 

metody oceny ryzyka kredytowego nie uwzględniały nadmiernego zadłużenia klienta, a ocena 

zdolności kredytowej nie obejmowała w sposób pełny bieżących zobowiązań klienta (pomijanie 

kredytów w innych bankach, ignorowanie limitów kredytowych itp.).

Obserwowane w  okresie kryzysu wyhamowanie akcji kredytowej oraz zaostrzenie przez banki 

kryteriów przyznawania kredytów i  pożyczek, spowodowało problemy klientów nadmiernie 

zadłużonych z  uzyskaniem kolejnych kredytów, pozwalających na „rolowanie” zadłużenia. 

Konsekwencją tej sytuacji jest szybki wzrost poziomu zadłużenia przeterminowanego, wśród 

w/w grupy klientów.
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Tabela nr 11 Przykładowy profil klienta nadmiernie zadłużonego 

Produkt
Data uruchomienia

Bank Status 
płatności*

Kwota do 
spłaty 
(w zł)

Raty 
(w zł)

Limity 
(w zł)

Wykorzystanie 
limitów

Kredyt bezgotówkowy
15/04/2009 A 0 30 022 732 - -

Karta kredytowa
16/12/2009

D 0 707 - 700 101% 

Karta kredytowa
06/03/2010

C 0 4 320 - 4 200 103%

Kredyt gotówkowy
09/03/2010

E 0 16 116 439 - -

Kredyt gotówkowy
14/04/2010

C 0 16 884 575 - -

Kredyt gotówkowy
05/06/2010

B 0 37 708 958 - -

Karta kredytowa
05/06/2010

B 0 4 116 - 4 000 103%

Razem 109 873 2 704 8 900 102%

* kod „0” oznacza brak opóźnień w spłacie lub opóźnienie poniżej 30 dni

Źródło: BIK Debt Index – Przewodnik użytkownika, str. 7.

Problemem przy klasyfikacji klientów jako nadmiernie zadłużonych jest brak informacji o  ich 

dochodach. W bazach BIK znajdują się takie informacje dla części klientów (ich przekazywanie 

nie jest obowiązkowe). Do badania zjawiska nadmiernego zadłużania się Klientów detalicznych 

wykorzystano więc dane o klientach posiadających dochód w bazie BIK (ponad 600 tys. osób) 

i  wykorzystując metodę drzew klasyfikacyjnych i  regresyjnych CART, zbudowano drzewo kla-

syfikacyjne tworzące model BIK Debt Index. Jako klientów nadmiernie zadłużonych oznaczono 

osoby, dla których wskaźnik DTI (debt to income) przekracza 90%. Poziom odniesienia pomiędzy 

klientami nadmiernie zadłużonymi a pozostałymi został tak ustalony w celu jednoznacznego ich 

wyodrębnienia spośród zbiorowości wszystkich kredytobiorców. Model BDI klasyfikuje klientów 

do czterech grup o różnym poziomie zagrożenia nadmiernym zadłużeniem, na podstawie zmien-

nych niezwiązanych z dochodem. Są to informacje o produktach kredytowych, jakości ich obsługi 

oraz aktywności kredytowej klienta. 

Model BDI identyfikuje i klasyfikuje klientów według prawdopodobieństwa występowania nad-

miernego zadłużenia, w ramach jednej z czterech klas: 

•	 Klasa A – bardzo niskie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia, wynoszące 1,3%;

•	 Klasa B – niskie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia, wynoszące 4,9%;

•	 Klasa C – średnie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia, wynoszące 28,8%;

•	 Klasa D – wysokie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia, wynoszące 86,5%.
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Przyporządkowanie do jednej z ww. klas jest możliwe dla klientów, którzy wg informacji zawar-

tych w bazie BIK, posiadają przynajmniej jeden czynny rachunek kredytowy w relacji „właściciel” 

lub „współwłaściciel”. 

Klasyfikacja klienta do najwyższej klasy D (wysokie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłu-

żania) wskazuje, że jego dochody najprawdopodobniej nie są wystarczające do spłaty posiada-

nych obecnie zobowiązań i dlatego kredytobiorcy ci powinni być traktowani jako kredytobiorcy 

o wysokim poziomie ryzyka. 

Próba identyfikacji osób nadmiernie zadłużonych w oparciu o BIK Debt Index jest bardziej precy-

zyjna niż poprzez inne podejścia. Przy pomocy tego wskaźnika staramy się oszacować (z pewnym 

prawdopodobieństwem jak przy każdej metodzie opartej na modelach statystycznych) liczbę 

osób w sektorze bankowym lub badanym banku, których dochody nie są wystarczające do obsłu-

gi zadłużenia.

Banki, bogatsze o doświadczenia wyniesione z ostatniego kryzysu finansowego z lat 2007-2009, 

którego skutki nadal są odczuwalne nie tylko na polskim rynku, powinny w sposób możliwie efek-

tywny wprowadzić do swoich dobrych praktyk proces identyfikacji i pomiaru ryzyka kredytowego 

wynikający zarówno z utraty wiarygodności kredytowej jak i nadmiernego zadłużania się klien-

tów. Monitorowanie ryzyka nadmiernego zadłużenia kredytobiorców,  a więc sytuacji, w  której 

obciążenia finansowe kredytobiorców zaczynają niebezpiecznie zbliżać się do jego miesięcznych 

dochodów, jest trudne, nie tylko ze względu na fakt, że kredytobiorcy nadmiernie zadłużeni 

posiadają wiele zobowiązań w kilku różnych bankach i  jednocześnie aktywnie poszukują moż-

liwości uzyskania kolejnych kredytów, ale również dlatego, że kredytobiorcy ci mogą przez jakiś 

czas terminowo obsługiwać swoje zobowiązania kredytowe. Dlatego banki stosujące monito-

ring klienta, na podstawie informacji o opóźnieniach w spłacie kredytu pochodzących wyłącznie 

z baz wewnętrznych, mogą traktować tych kredytobiorców na równi z dobrymi kredytobiorcami. 

Taka sytuacja może się utrzymywać aż do momentu gdy kredytobiorcy ci zaczną mieć problemy 

z obsługą swoich zobowiązań wobec banku. Wtedy jednak odzyskanie należności, jednej z wielu, 

od kredytobiorców może okazać się trudne bądź wręcz niemożliwe.

Dlatego tak ważne wydaje się wdrożenie prostego, ale skutecznego systemu identyfikowania 

tych kredytobiorców i wdrożenia procedur wczesnego ostrzegania o narastaniu zadłużeniu kre-

dytobiorców banku również w innych bankach, na podstawie informacji z bazy BIK. 

Nadzór bankowy od lat podkreślał fakt, że banki zbyt małą wagę przywiązują do nadmiernego 

zadłużania się swoich kredytobiorców co się przejawiało m.in. zbyt liberalnym podejściem do 

oceny zdolności kredytowej, jak również brakiem jej odpowiedniego monitoringu. Skutkiem 
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tego było wprowadzenie, dla banków istotnie zaangażowanych z tytułu detalicznych ekspozycji 

kredytowych, Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredy-

towym, która narzuciła bankom konieczność monitoringu wiarygodności i zdolności kredytowej 

kredytobiorców przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.

Wsparciem procesu monitorowania wiarygodności kredytowej kredytobiorców jest, szeroko 

wykorzystywany przez Banki, statystyczny model oceny punktowej BIKSco CreditRisk. Ocena ta 

jest miarą wiarygodności kredytobiorcy ustalaną poprzez porównanie indywidualnych zachowań 

kredytobiorcy na rachunkach kredytowych z modelem statystycznym. Model jest okresowo wery-

fikowany i przyjmowane w nim miary wiarygodności ustalane są na podstawie danych statystycz-

nych dotyczących aktywności kredytowej kredytobiorców w sektorze bankowym. Ocena punk-

towa przyjmuje wartości z przedziału [192-631], im wyższe wartości tym wyższa wiarygodność 

kredytobiorcy. Model BIKSco CreditRisk jest narzędziem do oceny wiarygodności kredytobiorcy 

i nie uwzględnia ryzyka nadmiernego zadłużania. Oceny BIKSco CreditRisk są wykorzystywane 

przez banki do oceny wiarygodności kredytowej osób ubiegających się o kredyt. 

Innym, wciąż nowym, zagadnieniem jest monitorowanie zdolności kredytowej po udzieleniu kre-

dytu. W przypadku monitoringu zdolności kredytowej kredytobiorców powtórzenie analogicz-

nej procedury jak podczas udzielania kredytu wydaje się mało efektywne, a pozyskanie wiary-

godnych informacji o aktualnych dochodach, często kilka lat po udzielenie kredytu, w praktyce 

wymaga znacznego nakładu czasu i kosztów i nie zawsze jest możliwe.

Banki powinny monitorować zdolność kredytową kredytobiorców obsługujących kredyty już 

udzielone uwzględniając m.in. ryzyko nadmiernego zadłużenia kredytobiorców. Przykładem 

narzędzia analitycznego służącego do identyfikacji kredytobiorców w istniejącym portfelu zagro-

żonych nadmiernym zadłużeniem może być BIK Debt Index omawiany powyżej (BDI). 

Pojawia się pytanie dotyczące efektywności przedstawionych analitycznych narzędzi statystycz-

nych, BIKSco CreditRisk i  BIK Debt Index, do wsparcia procesu monitorowania wiarygodności 

i zdolności kredytowej kredytobiorców.

W Tabeli 11 prezentujemy wyniki analizy wykonanej na całej populacji klientów znajdujących 

się w  bazie BIK. Analiza polegała na skonfrontowaniu naliczonych ocen punktowych BIKSco 

CreditRisk i klas BIK Debt Index na koniec maja 2010 r. z ilością osób, które po 12 miesiącach od 

dokonanej oceny zalegały ze spłatą przynajmniej jednego kredytu przez minimum 90 dni.

Analiza odsetka faktycznie zaistniałych po 12 miesiącach negatywnych zdarzeń w poszczegól-

nych przedziałach dokonanych wcześniej ocen punktowych BIKSco Credit Risk i klas BDI, pozwala 
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wyodrębnić kredytobiorów podwyższonego ryzyka. Prawie 70% osób o niskiej ocenie punktowej 

(poniżej 261 punktów) i klasie D po 12 miesiącach wpadło w kłopoty, których przedtem nie miało. 

Jedynie nieliczne osoby o wysokiej ocenie punktowej BIKSco Credit Risk i klasie A mają po 12 mie-

siącach kłopoty. Widzimy, że łączne zastosowanie obu metod, BIK Debt Index i ocen punktowych 

BIKSco CreditRisk, pozwala na znaczne zróżnicowanie struktury klientów ze względu na ryzyko 

kredytowe . W Tabeli kolorem czerwonym zaznaczono te przedziały, gdzie procent negatywnych 

zdarzeń jest wysoki, kolorem zielonym – niski, a żółtym - średni. Jeśli przyjęlibyśmy maksymalny 

akceptowalny górny próg zdarzeń negatywnych na poziomie 10%93, wówczas dla poszczegól-

nych klas BDI przedziały ocen punktowych znacznie się między sobą różnią – granicę tę oznaczo-

no w Tabeli czarną linią. W ten sposób zaklasyfikowanie kredytobiorców do obszaru wysokiego 

ryzyka, czyli do jednej z grup powyżej czarnej linii zaznaczonej w Tabeli, umożliwia bankowi ogra-

niczenie grupy kredytobiorców, względem której wskazane wydaje się podjęcie działań napraw-

czych i profilaktycznych - przez odpowiednie dostosowanie procesów windykacyjnych (np. kon-

takt z klientem od 1 dnia zaległości w spłacie niezależnie od kwoty zaległości), wyłączenie tych 

kredytobiorców z promocyjnych cenowo kampanii marketingowych, jak również odpowiednie 

dostosowanie produktów kredytowych (np. poprzez oferowanie produktów konsolidacyjnych). 

Tabela nr 12 Odsetek negatywnych zdarzeń w  maju 2011 według przedziałów oceny punktowej 

BIKSco CreditRisk oraz klas nadmiernego zadłużania BIK Debt Index obliczonych w maju 2010. 

Ocena punktowa Klasy A i B94  klasa C klasa D Razem

<192;260> 55,2% 62,3% 69,2% 56,2%

<261;350> 27,3% 48,9% 61,5% 37,7%

<351;410> 17,7% 26,7% 37,6% 23,6%

<411;440> 9,4% 11,3% 16,8% 10,7%

<441;470> 5,3% 6,9% 11,7% 6,1%

<471;500> 2,8% 4,9% 10,3% 3,5%

<501;530> 1,3% 2,6% 7,2% 1,6%

<531;631> 0,3% 1,2% 3,8% 0,4%

Razem 1,8% 8,3% 20,4%

Strzałki wskazują kierunek wzrostu odsetka negatywnych zdarzeń, a więc wzrost poziomu ryzyka, odpowiednio piono-
wa strzałka dla BIKSco CreditRisk, a pozioma - dla BDI.

Źródło: Dane BIK S.A.

93.  Przyjęty próg zdarzeń negatywnych jest ustalany w taki sposób by odzwierciedlać wielkość „apetytu na ryzyko”, danego banku, związanego ze strategią 
rozwoju banku, jego pozycją rynkową i obszarem działalności.
94. W Tabeli połączono dwie klasy BDI o najniższym prawdopodobieństwie nadmiernego zadłużania (klasy A i B), tak by prezentacja odsetka negatywnych 
zdarzeń występujących po 12 miesiącach od naliczenia ocen była bardziej przejrzysta.
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Podsumowując realizacja ryzyka kredytowego, którego przejawem jest obserwowany poziom 

negatywnych zdarzeń, następuje zarówno ze względu na niską wiarygodność części klientów jak 

również ze względu na ryzyko nadmiernego zadłużania części klientów w sektorze bankowym. 

Przedstawiona analiza wskazuje na konieczność uwzględnienia dwóch rodzajów narzędzi staty-

stycznych: BIKSco CreditRisk i BIK Debt Index do kompleksowego wsparcia procesu monitorin-

gu wiarygodności i zdolności kredytowej kredytobiorców. Wykorzystanie tych dwóch rozwiązań 

daje gwarancję wysokiej efektywności procesu monitoringu poprzez identyfikację obszarów 

ryzyka niemożliwych do zidentyfikowania w  przypadku wykorzystywania każdego z  narzędzi 

analitycznych niezależnie.

8.2. Raport Aktywności Kredytowej Klienta (RAKK)

Raport Aktywności Kredytowej Klienta to spojrzenie – z perspektywy całego sektora bankowe-

go oraz poszczególnych banków – na różne zachowania kredytobiorców, mierzone za pomocą 

szeregu precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników. Są to przykładowo: wskaźnik lojalności kre-

dytobiorców95, wskaźnik kontynuacji kredytowej96, wskaźnik aktywności kredytowej97, wskaźnik 

odejścia kredytobiorców98, wskaźnik potencjalnego ryzyka99 oraz udział złych klientów w różnych 

grupach kredytobiorców. 

Wskaźniki obliczane są w oparciu o dane o rachunkach kredytowych wielu milionów osób, o któ-

rych informacje zostały przekazane do bazy BIK. Zakres i  liczba tych danych pozwala widzieć 

klienta danego Banku przez pryzmat całego sektora bankowego, a zatem daje możliwość uzyska-

nia informacji, które nie są dostępne z pozycji pojedynczego banku.

Zawarte w Raporcie informacje to cenne źródło wiedzy dla:

1) działu marketingu/sprzedaży – interesujące z punktu widzenia tych działów mogą być infor-

macje pokazujące:

a)  skłonność klientów banku i całego sektora do zadłużania się,

b)  poziom ukredytowienia klientów w banku i całym sektorze,

c)  odsetek lojalnych klientów,

d)  skłonność klientów do zmiany banku przy ubieganiu się o kolejne produkty kredytowe,

e)  argumenty dla polityki sprzedażowej (np. czy nowych nabywców produktów kredyto-

95.  Wskaźnik lojalności klientów - jest to stosunek klientów posiadających rachunki czynne w badanym banku i nie posiadających rachunków czynnych w innych 
bankach do wszystkich klientów posiadających rachunki czynne w badanym banku.
96.  Wskaźnik kontynuacji kredytowej - jest to stosunek liczby klientów mających rachunki zamknięte w badanym banku i posiadających jakiekolwiek rachun-
ki czynne w dowolnym banku (nie wyłączając badanego banku) do liczby wszystkich klientów posiadających rachunki zamknięte w badanym banku.
97.  Wskaźnik aktywności kredytowej- Jest to stosunek liczby wnioskodawców, o których zostało skierowane zapytanie do BIK z badanego banku oraz przy-
najmniej jedno, z dowolnego innego banku do liczby wszystkich wnioskodawców, o których zostało skierowane zapytanie do BIK z badanego banku.
98.  Wskaźnik odejścia klientów - jest to stosunek liczby klientów mających rachunki zamknięte w badanym banku i posiadających rachunki czynne wyłącznie 
w innych bankach do liczby wszystkich klientów mających rachunki zamknięte w badanym banku i posiadających jakiekolwiek rachunki czynne w dowolnym 
banku (nie wyłączając badanego banku).
99.  Wskaźnik potencjalnego ryzyka - stosunek liczby klientów oznaczonych jako dobrzy wyłącznie na podstawie informacji z badanego banku i jednocześnie 
oznaczeni jako źli na podstawie informacji z innych banków, do wszystkich klientów oznaczonych jako dobrzy wyłącznie na podstawie informacji z badanego 
banku.
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wych poszukiwać wśród dotychczasowych klientów, czy raczej wśród osób nie będących 

klientami banku),

f) podobieństwa i różnice w zachowaniu klientów banku w stosunku do klientów innych 

banków, w tym ze wskazaniem na banki należące do tej samej grupy rówieśniczej,

g) aktywność klientów przy ubieganiu się o kredyt,

2) działu zajmującego się polityką kredytową – interesujące dla tego działu mogą być informa-

cje o:

a)  jakości portfela kredytowego tworzonego przez:

•	 lojalnych	klientów	banku,

•	 klientów	banku,	którzy	otwierają	nowe	kredyty,	ale	w innych	bankach,

•	 wnioskodawców	ubiegających	się	jednocześnie	o kredyt	w wielu	bankach,

•	 klientów,	którzy	uzyskali	negatywną	decyzję	kredytową	w banku,	ale	uzyskali	finanso-

wanie w innym banku,

b) zachowaniu klientów banku w innych bankach – czy klient dobry w banku jest również 

dobry w sektorze?

3) działu zajmującego się opracowaniem strategii banku – w  tym przypadku obok danych 

wskazanych powyżej przydatne mogą być informacje o:

a) obserwowanych zależnościach między wielkością banku a różnymi zachowaniami klien-

tów,

b) obserwowanych minimalnych i  maksymalnych wartościach poszczególnych wskaźni-

ków,

c) zachowaniach klientów innych banków,

d) aktywności kredytowej przeciętnego polskiego kredytobiorcy i związanego z nim pozio-

mu ryzyka.

RAKK zawiera 20 tabel i  55 wykresów wyodrębnionych w  trzech rozdziałach. Poniżej wybrane 

z nich:

KREDYTOBIORCA w SEKTORZE BANKOWYM - zagregowana informacja nt. aktywności kredytowej 

klientów w sektorze bankowym. Rozdział ten opisuje kredytobiorców na polskim rynku kredytów 

bankowych. Prezentowane w  tym rozdziale miary i  statystyki pozwalają na probę odpowiedzi 

na pytanie jakimi cechami się charakteryzuje. W ilu bankach się zadłuża, z jakich produktów kre-

dytowych korzysta itp. Poniżej przykładowe tabele i  wykresy charakteryzujące zawartość tego 

rozdziału.
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Przykładowa tabela: Klienci występujący w bazie BIK posiadający czynne rachunki kredytowe wg 

ich aktywności w sektorze bankowym.

wyszczególnienie % klientów udział złych klientów*

tylko w jednym banku 61,7% 8,1%

w dwóch bankach 24,0% 12,9%

w trzech bankach 9,1% 18,7%

w czterech albo więcej bankach 5,2% 37,3%

razem 100,0% 11,69%

Przykładowy wykres: Podział klientów wg posiadanych typów produktów oraz udziału klientów 

złych z uwzględnieniem posiadania innych produktów.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy Bez innego produktu

Linia kredytowa

Linia kredytowa

Inne kredyty

Inne kredyty
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BANKI w SEKTORZE BANKOWYM - analiza porównawcza miar wyznaczonych dla poszczególnych 

banków do średnich wartości tych miar dla sektora bankowego oraz grupy banków działających 

w takim samym segmencie klientów. Rozdział ten opisuje efekty działania banków na rynku kre-

dytowym głownie z punktu widzenia ryzyka kredytowego. Przedstawione w tym rozdziale miary 

i statystyki pokazują stan sektora oraz zróżnicowanie banków w podejściu do zarządzania ryzy-

kiem kredytowym swoich portfeli. Poniżej przykładowe tabele i wykresy charakteryzujące zawar-

tość tego rozdziału.
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Przykładowy wykres: Banki wg współczynnika lojalności klientów oraz udziału klientów złych 

wśród lojalnych klientów.
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Następny przykładowy wykres: Banki wg współczynnika potencjalnego ryzyka oraz udziału klien-

tów złych w całym portfelu banku - grupowanie banków z uwzględnieniem obsługiwanego 

segmentu klientów.
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BADANY BANK w SEKTORZE BANKOWYM - analiza porównawcza miar wyznaczonych dla bada-

nego banku do wartości tych miar dla sektora bankowego. Ten rozdział z kolei jest najbardziej 

interesujący dla banku zamawiającego Raport RAKK. Ujawnia on bowiem miary opisujące banki 

i daje możliwość przeprowadzania analiz porównawczych pomiędzy sytuacje tego banku a pozo-

stałych w sektorze oraz w grupie rówieśniczej. 
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Poniżej przykładowa tabela pokazująca zawartość tego rozdziału

Przykładowa tabela: Zestawienie klientów posiadających rachunki w badanym banku w zależno-

ści od posiadania rachunków w innych bankach. 

Wyszczególnienie
udział 
złych 

klientów 
(a)

% klientów

ma przynajmniej jeden 
rachunek czynny w 

badanym banku i

ma rachunki czynne w innych bankach 13,3% 51,9%

79,9%

24,1%

nie ma rachunków czynnych w innych 
bankach, ale ma rachunki zamknięte w 

innych bankach
7,5% 28,0%

nie ma żadnych rachunków w innych 
bankach i ma rachunki zamknięte w 

badanym banku
1,6% 11,6%

20,1%

nie ma żadnych innych rachunków 6,9% 8,5%

razem 9,7% 100% 100,0%

ma przynajmniej jeden 
rachunek zamknięty w 

badanym banku i nie ma 
żadnego rachunku czynnego 

w badanym banku i

ma rachunki czynne w innych bankach 17,7% 61,3%

83,8%

75,9%

nie ma rachunków czynnych w innych 
bankach, ale ma rachunki zamknięte w 

innych bankach
- 22,6%

nie ma żadnych innych rachunków - 16,2% 16,2%

razem 17,7% 100,0% 100,0%

ogółem 15,0%
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Zakończenie  |  Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski

Mamy nadzieję, że czytelnik po zapoznaniu się z naszą publikacją wzbogacił swoją wiedzę na 

temat genezy, obecnego kształtu, jak i wyzwań stojących przed systemem wymiany informacji 

kredytowej w Polsce. Tym ciekawsza wydaje się ta prezentacja na tle innych krajów europejskich, 

gdzie tradycje i formy instytucjonalne rejestrów kredytowych mają o wiele starszą historię, gdyż 

z punktu widzenia poziomu rozwojowego obecnie i my w pełni im dorównujemy. W szczególno-

ści chcieliśmy zaakcentować rolę uwarunkowań prawnych, których kształt w tak istotny sposób 

determinuje możliwości rozwoju sektora bankowego i systemu wymiany informacji, co zaobser-

wować można na przykładzie Polski i innych krajów. Ostatni kryzys finansowy pokazał jak waż-

ną rolę odgrywa powiązanie regulacji – rejestrów kredytowych - poziomu ryzyka, i to nie tylko 

w odniesieniu do jakości portfeli kredytowych poszczególnych banków, ale również kwestii ryzy-

ka systemowego. Stąd też tym bardziej niepokojące są objawy pewnego przeregulowania, które 

skutkuje m.in. rozszerzaniem się szarej strefy instytucji parabankowych, działających poza syste-

mami wymiany informacji.

Intencją autorów było także podkreślenie znaczenia jakości danych, którymi dysponują reje-

stry kredytowe i konieczności koordynacji funkcjonowania wszystkich uczestników tego rynku, 

zwłaszcza na etapie dostarczania informacji wejściowych. Nie bez znaczenia jest też standary-

zacja oraz zakres przekazywanych informacji, który stanowić musi kompromis pomiędzy chęcią 

posiadania jak najszerszego obrazu aktywności kredytowej banków i SKOK-ów, a możliwościami 

i racjonalnością ponoszenia kosztów przygotowania wsadu informacyjnego. Nie mniej, o stopniu 

przydatności systemu wymiany informacji decyduje ich poprawność, wiarygodność oraz dosto-

sowanie do procesów zarządzania ryzykiem kredytowym. Z tego względu nie mogło zabraknąć 

również aspektów technologicznych, stojących pod nieustającym pręgierzem coraz to nowych 

wyzwań w dziedzinie IT.

Rocznicowy charakter niniejszej publikacji posłużył również do szerszej prezentacji działalności 

Biura Informacji Kredytowej S.A., obchodzącej w tym roku swoje 15-lecie. Z lektury książki widać 

wyraźnie, że BIK to nie tylko zbieranie danych kredytowych i ich przesyłanie w postaci raportów, 

ale cala gama usług towarzyszących, mogących znacząco wspomagać zarządzanie ryzykiem kre-

dytowym. Zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie oraz analizowanie danych kredytowych klien-

tów wymaga sprawnej, efektywnej i wysoce złożonej organizacji. Taką właśnie powinien być BIK, 

a przytoczone we wstępie opinie, czy to wynikające z badań przeprowadzanych przez TNS Pentor, 

czy wyrażane przez Bank Światowy, wydają się to potwierdzać. Jak zawsze przy tego rodzaju dzia-

łalności często decydują szczegóły, stąd w książce autorzy postanowi odkryć przynajmniej część 

kuchni działania BIK, co z pewnością zwiększy atrakcyjność tej publikacji, aczkolwiek ostateczne 

oceny należą do samych czytelników.
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W zamyśle autorów było także pokazanie jak przydatnym narzędziem w kreowaniu polityki gospo-

darczej na szczeblu makroekonomicznym i sektorowym mogą być analizy oparte na danych gro-

madzonych przez rejestry kredytowe, a w Polsce przez BIK. Służą one zarówno nadzorcom, regu-

latorom rynku finansowego, ale stanowią też istotny element ogólnej dyskusji nad stanem całej 

gospodarki oraz możliwościami podejmowania konkretnych działań przez odpowiednie władze. 

Także dla samych banków dostarczają informacji porównawczych, przydatnych np. w kreowaniu 

lub modyfikowaniu polityk kredytowych.
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„Książka jest wartościowym wkładem zarówno na poziomie teoretycznym, metodycznym 
i  analitycznym, chociaż z racji 15 – letniego działania BIK słusznie akcentuje własne osiągnięcia 
i  doświadczenia. W pełni zgadzam się z opinią sformułowana przez J.K. Galbraigth’a, że 
w globalnej gospodarce „cnota skromności jest zbyt przereklamowana”. Otwartość gospodarek, 
rozszerzająca się współpraca międzynarodowa i silna współczesna konkurencja na wszystkich 
poziomach sprawia, że trzeba pokazywać swe osiągnięcia, bo w przeciwnym razie mogą zostać 
niezauważone i zaprzepaszczone ze szkodą dla wszystkich istotnych interesariuszy. Moim 
zdaniem, BIK jest jedną z najlepszych instytucji na rynku finansowym nie tylko w Polsce i ma 
pełne podstawy do prezentacji swoich rezultatów oraz ciągłego umacniania i budowania swojej 
wysokiej reputacji.”

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Warszawa, październik 2012


